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الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات، وبفضله تتحقق الغایات، والصالة 

  :والسالم على سیدنا محمد أفضل خلق اهللا أما بعد

أتقدم بجزیل الشكر واالمتنان لألستاذة المشرفة الدكتورة نعیمة سعدیة على مجهوداتها، 

  نصائحها وتوجیهاتها، 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من أساتذة كلیة اآلداب 

  بورقلة، الرحیم من جامعة قاصدي مرباح ت، و األستاذ شنین عبد واللغا

  .كما ال أنسى زمیالتي وزمالئي في التخصص

  .وٕالى كل من له فضل عليَّ من قریب أو بعید ُأَبِلغ أسمى تقدیري واحترامي

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ 
 

من المرتكزات الهامة التي  یشكل النحو مادة أساسیة في تعلیمیة اللغة العربیة؛ كونه

را إلى األهمیة ونظ إطار تعلیم وتعلم اللغة العربیة، ِني علیها كل فعل تعلیمي قائم فيیْنب

ثیر من العلماء القدامى تدریس هذا النوع من المواد؛ حاول الك هاالكبرى التي یكتسی

إیجاد سبل إلیصال القواعد النحویة للمتعلمین في مختلف األطوار التعلیمیة،  والمحدثین

تألیف العدید من المنظومات النحویة التي تشكل في بعدها : ولعل من أهم تلك السبل

شرف الدین یحي : ویعّد نظم اآلجّرومّیة لـ األول واألخیر سبیال مقصودا لتعلیم النحو،

العمریطي من أشهر المؤلفات التعلیمیة التي عرفها التراث النحوي العربي، باعتباره وسیلة 

  .م حفظهلعرض األحكام النحویة في قالب شعري یسهل على المتعلّ 

تعلیمیة النحو العربي من خالل النظم : لذلك جاء موضوع بحثنا موسوما ب 

  :، ولعل من أسباب اختیار هذا الموضوع ما یليالشعري

وجه العموم، والنحو العربي على االهتمام بالبحث في التراث اللغوي العربي على  -

 .وجه الخصوص

 .محاولة اكتشاف باب من أبواب تعلیمیة اللغة العربیة -

االطالع أكثر على أحد المواضیع الهامة التي شغلت بال العلماء القدامى  -

 .والمحدثین

 .إیجاد جملة من المقترحات الخاصة بتعلیمیة النحو من خالل النظم الشعري -

  :ومن هنا نطرح اإلشكالیة اآلتیة

 نظم اآلجّرومّیة خصائص الخطاب التعلیمي؟ ىهل راع -

نظم ض األحكام النحویة التي تضمنها وكیف كانت الطریقة المتبعة في عر  -

 اآلجّرومّیة، بعّده خطابا تعلیمیا بحتا؟

 هم النظم في تعلیم النحو العربي للناشئة؟یسوكیف  -



 مقدمة
 

 ب 
 

ولإلجابة على هاته اإلشكالیة اتبعنا المنهج الوصفي مع االستعانة بآلیة التحلیل 

  .كونه یتناسب مع األهداف العامة المتوخاة من هذا البحث

  :كما اعتمدنا على خطة منهجیة كانت كاآلتي  

مفهوم التعلیمیة وأنواعها : الفصل األولمقدمة وفصلین متبوعین بخاتمة، إذ تناول   

وأركانها، مفهوم النحو وطرائق تدریسه، مفهوم النظم وٕارهاصاته في النحو العربي، في 

شرف الدین یحي العمریطي بالدراسة : نظم اآلجّرومّیة لـ: الثاني الفصل حین تناول

بي، وأخیرا خاتمة نموذج ألشهر المنظومات النحویة التي عرفها التراث العر أوالتحلیل ك

باإلضافة إلى بعض المقترحات وصل إلیها من خالل هذه الدراسة، تضمنت النتائج المت

  .الخاصة بهذه الدراسة

  :سیر طریق البحث لجأنا إلى بعض المصادر والمراجع أهمهایولت

، تدریس النحو العربي في ضوء )أحمد حساني(دراسات في اللسانیات التطبیقیة 

، تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة )ظبیة سعید السلیطي ( ثة االتجاهات الحدی

عبد (، الدلیل إلى المتون العلمیة)لدلیميطه علي حسین ا(واالستراتیجیات التجدیدیة 

محمد ( ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ) العزیز بن ابراهیم بن قاسم

  ) .مصطفى هدارة

  :ما یلي بحث مليء بالصعوبات، فقد كان منها ق الوباعتبار أن طری

 .غیاب الدراسات التي ارتبطت بالتعلیمیة -

 .صعوبة تحلیل المدونة -

  



 مقدمة
 

 ج 
 

نعیمة سعدیة الدكتورة وفي األخیر نتوجه بالشكر الجزیل إلى األستاذة المشرفة 

االستفادة منه لكل من أراد المواصلة في هذا  إلشرافها على هذا البحث والذي نأمل أن تتمّ 

  .الموضوع

فإن أصبنا  كما نرجو من اهللا العلي القدیر أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل،

  .فمن اهللا وٕان أخطأنا فمن أنفسنا

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

  

  



 

 
 

  

  مدخل إلى التعلیمیة والنحو العربي :الفصل األول

 توطئة 

 التعلیمیة، أقسامها وعناصرها: أوال: 

 مفهوم النحو العربي وطرائق تدریسه: ثانیا: 

 النظم مفهومه، وارهاصاته في النحو العربي: ثالثا  
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  :توطئة

ل المعرفیـــة الحدیثـــة التـــي شـــهدت تطـــورات بـــرز الحقــو لـــم اللغـــة التطبیقـــي مـــن أعیعــد ّ       

یط اللغــوي، وصــناعة التخطــ: عدیــدة فتحــت آفاقــا جدیــدة للبحــث فــي مجــاالت متعــددة منهــا

ــم المصــطلح، والترجمــة، وتعلیمیــة اللغــات أمــراضالمعــاجم،  ، وهــذه األخیــرة ...الكــالم، وعل

البــــاحثین علــــى اخــــتالف مشــــاربهم وتخصصــــاتهم ومجــــاالت اهتمــــامهم،  اســــتقطبت اهتمــــام

باعتبارها أحـد الفـروع الرئیسـیة للسـانیات التطبیقیـة، والتـي تهـتم بطـرق  تعلـیم اللغـات لتتسـع 

والطرائـق م ووضـع المنـاهج مجاالت البحث فیها لتشـمل البحـث فـي وضـعیات التعلـیم والـتعلّ 

مــــاهو المقصــــود  :فمــــن خــــالل مــــا ســــبق .1علیمیــــةالعملیــــة الت والوســــائل التــــي تكفــــل نجــــاح

  بالتعلیمیة؟

  :التعلیمیة، أقسامها وعناصرهامفهوم : أوال

  :مفهوم التعلیمیة-1

وهــي مصــطلح یقابلــه فــي  2"بــالتعلیم یجمــع بــین الفــن والعلــم ُیعنــى"مفهــوم التعلیمیــة         

لطرائـــــق التــــــدریس بالدراســـــة العلمیـــــة : "ه، ویـــــرتبط مفهومــــــ'Didactique'اللغـــــة األجنبیـــــة 

م التــــي یخضــــع لهــــا التلمیــــذ بغایــــة الوصــــول إلــــى ولتقنیاتــــه، وألشــــكال تنظــــیم حــــاالت الــــتعلّ 

  .3"حركي-األهداف المنشودة سواء على المستوى العقلي أو االنفعالي أو الحسي

نظریة التعلـیم، فهـي تـدرس لتؤسس : "مهام التعلیمیة بأنها" عبد القادر لورسي"ویحدد       

هــو النشــاط  موضــوعهاف النظــر عــن محتــوى مختلــف المــواد، العامــة للتعلــیم بغــض  القــوانین

                                                           
  .12- 11، ص 2000، 3صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار هومة، بوزریعة ، الجزائر، ط: ینظر -  1

  .15ص ،2013 ،) ط د(  األبیار، الحكمة، كنوز مؤسسة التعلیمیة، اللسانیات في مدخل مقران، یوسف -  2
 العربیة، واللغة اللسانیات مخبر الحدیثة، اللسانیة والدراسات التراث بین التعلیمیة مفاهیم وآخرون، إبریر بشیر -  3

  .84ص ،2009 ،) ط د( الجزائر، عنابة، مختار باجي جامعة
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ا وفـــق قـــوانین العملیـــة التعلیمیـــة مـــم فـــي ترابطهنشـــاط التعلـــیم والـــتعلّ  التعلیمـــي التعّلمـــي، أي

  .1"ذاتها

التعلیمیــة علــم مســتقل بنفســه، لــه عالقــة وطیــدة بعلــوم أخــرى  ثین بــأنّ ویؤكــد أحــد البــاح     

یــدرس التعلــیم مــن حیــث محتویاتــه ونظریاتــه وطرائقــه دراســة علمیــة، وهــو فــي میــدان : "وهــو

ــیم یتعلــق و " درس؟مــاذا نــدرس؟ وكیــف نــ: ببعضــهمااللغــة یبحــث فــي ســؤالین متــرابطین  تعل

، أمــا بالنســبة للســؤال الثــاني فیتعلــق هــا وكیفهــامــن حیــث كمّ  الســؤال األول بالمــادة الدراســیة

  2.بتحدید نوعیة المتعلمین وحاجاتهم ومیولهم

ـــفالتعلیم         ـــیم وتقنیات ـــاهج وطرائـــق التعل ـــم یهـــتم بدراســـة من ـــة عل ـــه عالقـــة هی ، وكـــل مال

بالتعلیم والتعلم لهذا فهي تتداخل مع علوم كثیـرة لهـا نفـس االهتمامـات كعلـوم التربیـة، وعلـم 

  .الخ...ي، وعلم االجتماع اللغويالنفس التربو 

ـــذي میزهـــا هـــو         ـــداغوجیا، غیـــر أن ال وقـــد كـــان مصـــطلح التعلیمیـــة متكـــامال مـــع البی

 Didactiqueالدیـداكتیك البسـیكولوجي 'مؤلفا كتابا بعنوان ' Haebli 1951هانس ایبلي '

Psyhologique'یحصــــل علــــى  المــــتعلم داغوجیا فــــي جعــــلیــــ، واعتبــــره علمــــا مســــاعدا للب

فالدیداكتیك علم نظري وتطبیقـي یبتعـد عـن البیـداغوجیا، حیـث  3.المفاهیم بواسطة المعارف

لهـا، وعلـى تعامل مع وضـعیات القسـم وتحلیضامین التعلیم، ویقترب منها كي ییركز على م

وتطبیقاتــه، حیـث یقـدم خـدمات كبیـرة النجـاز عملیــة  اتههـذا فالدیـداكتیك علـم مسـتقل بفرضـی

                                                           
 للنشر جسور دار ،) التدریس علم في األنیس والسند النفیس الزاد(   التعلیمیة في المرجع لورسي، القادر عبد -  1

  .21ص ،2014 ،) ط د(  الجزائر، والتوزیع،
- 9ص ،2007 ،1ط األردن، إربد، الحدیث، الكتب عالم والتطبیق، النظریة بین النصوص تعلیمیة ابریر، بشیر -  2

10.  
 ،2009 ،1ط لبنان، إربد، الحدیث، الكتب عالم ،) تطبیقیة تحلیلیة دراسة( الترجمة، تعلیمیة كحیل، سعیدة ینظر -  3

  .41-40ص
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داخــل الفصــل الدراســي فهــو لــیس علمــا نظریــا یتطــور داخــل الجامعــات ومؤسســات  التعلــیم

  1.بعین االعتبار البحث العلمي فقط، ولكنه علم تطبیقي یأخذ الممارسة

فـي الفكـر اللسـاني والتعلیمـي ' Didactique'أما بالنسبة لظهور مصـطلح التعلیمیـة        

ـــــذي بعـــــث ' Makey'المعاصـــــر، نجـــــد ذلـــــك یعـــــود إلـــــى  مـــــن جدیـــــد المصـــــطلح القـــــدیم ال

'Didactique 'لمـاذا ال : "للحدیث عن المنوال التعلیمي، وهنـا یتسـاءل أحـد الدارسـین قـائال

بـدال مـن اللسـانیات التطبیقیـة ' Didactique des langues'نتحدث عـن تعلیمیـة اللغـات 

'Languistique apliquée 'ل كثیـــرا مـــن الغمـــوض واللـــبس ویعطـــي فهـــذا العمـــل ســـیزی

  .2"حقهاعلیمیة اللغات المكانة التي تستلت

ات التعلــــیم، وتنظــــیم لمیــــة لطرائــــق وتقنیــــتتعــــدد اهتمامــــات التعلیمیــــة بــــین الدراســــة الع      

  .أشكال التعلم ووضعیات التعلیم إلى االهتمام بمسائل تعلیم وتعلم اللغات

  :أنواع التعلیمیة-2

  :التعلیمیة أو علم التدریسبین نوعین من ' Foulquieفولكي 'ز لقد میّ       

  :أو علم التدریس العام:  التعلیمیة العامة-أ

محاضـــرات، دروس، أشـــغال : ویقابـــل التربیـــة العامـــة التـــي تهـــتم بمختلـــف أشـــكال التـــدریس

  .تطبیقیة

  :أو علم التدریس الخاص :التعلیمیة الخاصة-ب

  .الكتابة والحسابالقراءة و : ویقابل التربیة الخاصة التي تتعلق بمختلف المواد مثل

                                                           
  .42- 41ص ،)دراسة تحلیلیة تطبیقیة( سعیدة كحیل، تعلیمیة الترجمة : ینظر -  1
 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان اللغات، تعلیمیة حقل التطبیقیة اللسانیات في دراسات حساني، أحمد ینظر -  2

  .131-130ص ،2009 ،2ط
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  :ین إلى اتجاهین رئیسین هماویتفرع حسب فهم الدارسین المتخصص

 تویات التدریسحالتعلیمیة كنظریة لم. 

 التعلیمیة كنظریة لطرائق التدریس. 

وعلــى هــذا یكــون هــو علــم محتویــات التــدریس وطرائقــه ویبحــث فــي میــدان تعلــیم اللغــات     

  ماذا ندرس من اللغة؟ وكیف ندرسها؟: في

ــــة فــــي تعلــــیم اللغــــات   Linguistique'فالســــؤال األول تیــــب عنــــه اللیســــانیات التطبیقی

Apliquée dans l'enseignement des langues 'بتحدیدها كما وكیفا.  

 Méthodologie de'والســــؤال الثــــاني یجیــــب عنــــه علــــم منــــاهج تــــدریس اللغــــات 

lenseignement des langues ' ـــدها لحاجـــات المتعلمـــین ـــیم بتحدی وأهـــداف التعل

  1.وطرائقه

  :فت التعلیمیة العامة أیضا بأنّ وعرّ    

مبادئهــا ومعطیاتهــا قابلــة للتطبیــق مــع كــل المحتویــات والمــواد، وفــي كــل مســتویات التعلــیم، "

فیه تقدم المبادئ واألسس النظریة العامة الصالحة لكل الموضوعات ووسائل التعلیم بمعـزل 

  ".للمواد أو المستویاتعن التخصصات الدراسیة الدقیقة 

تهتم بتخطیط العملیة التعلیمیة لمادة معینة لتحقیق مهارات خاصـة  التي: "أما الخاصة فهي

  .2"ینمتعلممحددة لمستوى معین من ال بوسائل

نشــاط تربــوي یجمــع بــین التفكیــر، الممارســة، والتقــویم فــي آن : "افــت كــذلك علــى أنّهــوعرّ    

  :یلي واحد ذلك لتناولها ما

 تخطیط التعلمات بتحدید األهداف وتنظیم المحتویات. 

  المتعلقة بالنشاط المستهدف) التعلم/ التعلیم (تنفیذ عملیة. 

                                                           
  .85-84ص ،الحدیثة اللسانیة الدراسات و التراث بین التعلیمیة مفاهیم وآخرون، إبریر بشیر -  1
 الرسمیة، والمناهج المرجعیة النصوص وفق  اإلبتدائي التعلیم لمرحلة البیداغوجي الدلیل حثروبي، الصالح محمد -  2

  .131ص ،2012 ،) ط د(  الجزائر، ملیلة، عین والتوزیع، والنشر للطباعة الهدى دار
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 تقویم منتجات التعلمات المكتسبة. 

 

 1.معالجة االختالالت الملحوظة، بقصد تعدیل مسار التعلیم بأكمله 

و مشـترك وعـام فـي تـدریس ة العامـة تهـتم بكـل مـا هـوكخالصة لمـا سـبق فـإن التعلیمیـ      

یتوجـب مراعاتهـا دون أخـذ مـادة معینـة عنى القواعد واألسس العامة التـي جمیع المواد أي بم

بعین االعتبار، أما التعلیمیة الخاصـة فهـي تهـتم بكـل مـا یتعلـق بتـدریس مـادة فـي ذاتهـا مـن 

  .حیث طرائقها واألسالیب المتبعة في تدریسها كمادة مستقلة لذاتها

  :عملیة التعلیمیةأركان ال-3

المــتعلم، المعلــم، والمعرفــة : ة هــيالتعلیمیــة علــى ثالثــة عناصــر أساســیتقــوم العملیــة       

  .، وقد عرفت هذه العناصر بالمثلث أو الثالوث الدیداكتیكي)المادة أو المحتوى(

هـــا لـــذلك یجـــب معرفـــة قدراتـــه العملیـــة التربویـــة، وهـــو المســـتهدف فیهـــو مركـــز : المـــتعلم-أ

، ومـــا لدیـــه مـــن یـــةواجتماع، ومـــا یمتلكـــه مـــن خصـــائص وســـمات عقلیـــة 2ونفســـیتهووســـطه 

  3.ودوافع للتعلمورغبات قدرات 

ـــم -ب ـــى ): المـــدرس(أو  :المعل فهـــو القـــائم بالعملیـــة التربویـــة، وال بـــد أن یتمیـــز بالقـــدرة عل

وأن یكــــون  4.التخطـــیط واالســــتفادة مــــن نظریــــات الــــتعلم لتوجیــــه المتعلمــــین والتفاعــــل معهــــم

                                                           
 ،2013،)ط د( الجزائر، بسكرة، والنشر، للطباعة زید بن علي مطابع التحضیر، بیداغوجیة محمد، بخوش مغزي -  1

  .48ص
 ،5عدد الجزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة األثر، مجلة الجید، التدریس مرتكزات القریشي، الكریم عبد: ینظر -  2

  .285ص ،2006
 الجامعي، الكتاب دار ،المستقبل مدرسة في علممال وأدوار التعلیم مهنة الخالدي، یونس فلایر األسطل، حامد إبراهیم -  3

  .33ص ،2005 ،1ط المتحدة، العربیة اإلمارات العین
  .285ص الجید، التدریس مرتكزات قریشي، الكریم عبد: ینظر -  4
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متمكنـا مــن العدیــد مــن الكفایــات، ولدیــه االسـتعداد والرغبــة فــي التعلــیم حتــى یســاعد الطالــب 

  1.على تحقیق أهداف العملیة التعلیمیة

  

وهـــي التـــي تعبـــر عـــن فحـــوى المجتمـــع الـــذي  ):المحتـــوى/ المـــادة التعلیمیـــة ( المعرفـــة-ج

  3.وینبغي للمعرفة أن تتمیز بالتدرج في مفاهیمها 2ینتمي إلیه المتعلم،

رة الـــدّ "وســنتناول فــي الجـــزء الثــاني مــن هـــذه الدراســة تحلیــل ووصـــف محتــوى منظومــة      

كمــادة تعلیمیــة احتــوت جملــة مــن " یحــي العمریطــيفــي نظــم األجرومیــة لشــرف الــدین ة البهّیــ

  .القواعد النحویة

  :تدریسهفي مفهوم النحو العربي وطرائق : ثانیا

  :مفهوم النحو العربي-1

  :لغة-أ

القصـــد : حـــوُ العربــي، والنَ الكـــالم  إعــراب حـــوُ النَ ): "نحــو(ورد فــي لســـان العــرب مـــادة        

، ...العربیـة منـه حـوُ حـوا وانتحـاه، ونَ نحـوه وینحـاه نَ یَ  حـاهُ ویكـون اسـما نَ یكون ظرفـا والطریق، 

، حـوٌّ ونُ  قصـدت قصـدا، والجمـع أنحـاءٌ حوا كقولـك نَ  تُ وْ حَ وهو في األصل مصدر شائع أي نَ 

كثیـرة  وٍّ ُحـكم تنظرون فـي نُ وهذا قلیل، وفي بعض  كالم العرب إن شبهوها بُعُتوِّ : قال سییویه

  .أي في ضروب من النحو

ه، ومنــه ســمي َفــإذا حرَّ وینحــوه  نحــا نحــوه إذا قصــده، ونحــا الشــيء ینحــاه : "وورد أیضــا     

  .4"وجوه اإلعراب ف الكالم إلىألنه یحرِّ  النحويّ 

                                                           
  .33ص المستقبل، مدرسة في المعلم وأدوار التعلیم مهنة الخالدي، یونس فلایر األسطل، حامد إبراهیم -  1
  .286ص الجید، التدریس مرتكزات قریشي، الكریم عبد: ینظر -  2
 خلدون، ابن جامعة واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم دراسات مجلة ،) بیداغوجیة لسانیة مقاربة(  الدیداكتیكي الفعل تحلیل بوھادي، عابد -  3

  .370ص ،2012 ،2العدد الجزائر، تیارت،
(  المجلد ،) ت د(  ،) ط د(  مصر، القاهرة، عارف،مال دار العرب، لسان ،) مكرم بن الدین جمال(  منظور ابن -  4

  .4371ص ،) 6
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  :والنحو كما جاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي هو      

قصـده، : ة، نحـا ینحـوه ونحـاهة، كدلو ودلّیـ، ونحیّ أنحاء، ونحوّ : الطریق، والجهة، ج: النحو"

حـى وتنّ . ه أو انحنى في قوسـهمال على أحد شقیّ : ونحا نحويّ : كانتحاه ورجل ناح من نحاه

د اإلبــل فــي ســیرها اعتمــا واالنتحــاء. أقبــل: وأنحــى علیــه ضــربا فــي الكــلّ  اعتمــد كــانتحى: لــه

  .1"ه، وأنحاه عنه عدلهردّ : ینحاه وینحو إلیهصرفه، وبصره : حاهناء، و على أیسرها، كاإلنح

هــو  النحــو هــو القصــد والطریــق والجهــة والنحــويّ  معــاجم اللغــة العربیــة علــى أنّ  تــنّص      

  .اة، وهو علم إعراب الكالم العربيحو وجمعه نحبعلم النّ  العالم

  :اصطالحا-ب

تي علـى علمـاء النحـو القـدماء والمحـدثین نـألقد تعددت تعریفات النحو اصطالحا بین       

  :ذكر بعض منها

م، إذا ینحـــو المـــتكلّ بـــه أن  إنمـــا أریـــدَ : "ف النحـــو بأنـــهیعـــرّ ) ه 316ت (' ابـــن الســـراج'فنجـــد 

  .2"مون فیه من استقراء كالم العربالمتقدّ  مه كالم العرب، وهو علم استخرجهتعلّ 

بـــه ت قوانینـــه وأحكامـــه، مـــن خـــالل مـــا قـــام طَ النحـــو علـــم اســـتنبِ  یـــرى ابـــن الســـراج أنّ        

إلــى أنــه  إضــافة، ن مصــدر هــذا العلــملكــالم العــرب، فهــو یبــیِّ النحــاة القــدماء فــي اســتقرائهم 

م ضـــبط رب ال یســـتطیع المـــتكلّ م كـــالم العـــم كـــالم العـــرب علـــى نحـــوه، فبـــدون تعّلـــیســـبق تعّلـــ

  .كالمه

   

ــ        إعــرابانتحــاء ســمت كــالم العــرب، فــي تصــرفه مــن : "ي النحــو بأنــهویعــرف ابــن جّن

النســب، والتركیــب، وغیــر ذلــك، ، و واإلضــافةوغیــره، كالتثنیــة، والجمــع، والتحقیــر، والتكســیر 

                                                           
 ،) ط د(  مصر، القاهرة، الحدیث، دار المحیط، القاموس ،) یعقوب بن محمد الدین مجد(  آبادي الفیروز -  1

  .1590ص ،2008
 ،1ج ،1996 ،3ط بیروت، للنشر، الرسالة مؤسسة الفتلي، الحسین عبد تحقیق النحو، في األصول السراج، ابن -  2

  .35ص
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وٕان لـم یكـن مـنهم،  ق من لیس من أهل اللغـة العربیـة بأهلهـا فـي الفصـاحة، فینطـق بهـالیلح

  .1"إلیهابه  بعضهم عنها ردّ  شذّ  وٕان

إلـى محاكـاة كـالم العـرب  باإلضـافةمباحث الصرف والنحو،  لقد شمل تعریف ابن جنيّ     

ا، لــذلك قیـل عنــه أنــه مفهـوم جــامع وشــامل لكـل مــا یتعلــق بـالنحو كعلــم وفــرع مــن فـي كالمهــ

  .فروع اللغة العربیة المهمة

جــامع 'فــي كتابــه  يینــیو نجــد مصــطفى الغالدثین الــذین عرفــوا النحــومــن النحــاة المحــ     

  :یعرف النحو بقوله' الدروس العربیة

علــم بــأحوال تعــرف بهـــا أحــوال الكلمــات العربیــة مـــن  -وهــو مــا یعــرف بـــالنحو-واإلعــراب "

نعـرف مـا یجـب  هث مـا یعـرض لهـا فـي حـال تركیبهـا، فبـأي مـن حیـ. والبناء اإلعرابحیث 

أن یكــــون آخــــر الكلمــــة مــــن رفــــع، أو نصــــب أو جــــر أو جــــزم، أو لــــزوم حالــــة واحــــدة، بعــــد 

  .2"انتظامها في الجملة

ینــي النحــو مــرادف اإلعــراب، وهــذا مفهــوم ضــیق للنحــو، ال یكــاد یجعــل مصــطفى الغال    

  .وبناءا إعراباالكلم  أحوالیتجاوز معرفة 

الكــالم، وبیــان لكــل مــا یجــب أن  قــانون تــألیف: "نــهالنحــو بأ مصــطفى إبــراهیم ویعــرف      

تتســق العبــارة، ویمكــن أن تــؤدي حتــى تكــون علیــه الكلمــة فــي الجملــة، والجملــة مــع الجمــل 

یانــه، وللكلمــات مركبــة هــي مفــردة معنــى خــاص تتكفــل اللغــة بمعناهــا، وذلــك أن لكــل كلمــة و 

وتــألیف یــه إلــى النــاس، ســنا، ولمــا نقصــد أن نعبــر عنــه ونؤدمعنــى، هــو صــورة لمــا فــي أنف

مـة وال مصـورة لمـا فهِ جري على نظام خاص بها، وال تكون العبارات مُ الكلمات في كل لغة ی

  .3"یراد حتى تجري علیه، وال تزیغ عنه

                                                           
 ،)ت د( ،) ط د(  المصریة، الكتب دار النجار، علي محمد تحقیق الخصائص، جني، بن عثمان الفتح أبو -  1

  .34ص
  .09ص ،1ج ،1993 ،28ط بیروت، العصریة، المكتبة منشورات العربیة، الدروس جامع الغالییني، مصطفى -  2
  .03-02ص ،1992 -ه1413 ،2ط مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار النحو، إحیاء مصطفى، إبراهیم -  3
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حو قانونا للغة التي وفقها یـتم اختیـار الكلمـات ذات الداللـة فإبراهیم مصطفى یجعل الن     

هــــو أن الكلمــــة  علیــــه ل الســــیاق، ألن المتعــــارفالمعجمیــــة لتــــؤدي وظیفتهــــا الخاصــــة داخــــ

  .تكتسب معنى خاصا إذا أدخلت في تركیب معین

  :وظائف النحو العربي-2

النحو العربـي ركیـزة أساسـیة تقـوم علیهـا اللغـة العربیـة، ولهـذا نجـد العلمـاء بمـا فـیهم  یعدّ     

القــدماء والمحــدثین أولــوه أهمیــة كبــرى باعتبــاره أحــد العلــوم التــي تصــون اللســان مــن اللحــن 

: يوهـ: "ل، فنرى ابن خلدون مـثال فـي تقسـیمه ألركـان اللسـان العربـي إلـى أربعـة أركـانوالزلّ 

یتحصل أن األهم المتقدم منها هو النحـو إذ بـه تتبـین والذي ... والبیان واألدب اللغة والنحو

ل ول والمبتـــدأ مـــن الخبـــر، ولـــواله لجهـــأصـــول المقاصـــد بالداللـــة، فیعـــرف الفاعـــل مـــن المفعـــ

بالتفـاهم جملـة،  اإلخـالللـه ك كـان علـم النحـو أهـم مـن اللغـة إذ فـي جهفلذل... اإلفادةأصل 

ــة النحــو  عنــد ابــن خلــدون ی 1..."ولــیس كــذلك اللغــة ركــز علــى أهمیــة النحــو العربــي، فمنزل

أهم وأعلى من اللغة نظرا لما یؤدیه من وظائف من شـأنها تسـهیل عملیـة ) ه 732-808(

حــدد وظــائف النحــو ظبیــة ســعید الســلیطي ت ةونجــد الباحثــ التواصــل بــین األفــراد والمجتمعــات

  :كاآلتي

 " هــــم معنــــاه وٕادراكــــه فــــي غیــــر لــــبس أو یكفــــل ســــالمة التعبیــــر وصــــحة أدائــــه وفأنــــه

 .غموض

  یساعد على جمال األسلوب وجودته ودقته، وتنمیة مهارات التفكیـر العلمـي مثـل دقـة

 .التفكیر

 فــــاظ والجمــــل والعبــــارات اســــتعماال صــــحیحا فتتكــــون عنــــد لیعــــین علــــى اســــتعمال األ

 .2"الدارسین عادات لغویة سلیمة

                                                           
  .367ص ،2ج م،2004 ،1ط دمشق، ي،البلخ دار الدرویش، محمد اهللا عبد تحقیق المقدمة، خلدون، ابن -  1
 المصریة الدار ،) شحاته حسن تقدیم(  الحدیثة االتجاهات ضوء في العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة -  2

  .27ص ،2002 ،1ط للنشر، اللبنانیة
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  هالیداي 'ویرىHallidy ' لنحو ثالث وظائف هيأن ل' الوظیفي النحو'في كتابه: 

 أي لعمل جمل مثالیة: مثالیة. 

 أي من سیاق الكالم: سیاقیة. 

 أي العالقة بین األشخاص وتفاعالتهم: شخصیة. 

  ّلنصـــل إلـــى التفســـیرات المحتملـــة للرســـائل التـــي واإلشـــاراتم لنـــا العالقـــات كمـــا یقـــد ،

 1.مجموعة من الكلماتم هذا من خالل تصنیفه للكلمات أو لنتلقاها، وهو یقدّ 

بط باألســاس بــدوره الفعــال تكانــت هــذه أبــرز الوظــائف التــي یؤدیهــا النحــو العربــي، والتــي تــر 

الـــذي یســـاهم فـــي ضـــبط األداء اللغـــوي نطقـــا وكتابـــة وقـــراءة، إضـــافة إلـــى ســـالمة التركیـــب 

تحقیـــق هـــذه الوظـــائف الغایـــة الكبـــرى مـــن تـــدریس  وجمـــال األســـلوب وصـــحة التعبیـــر، ویعـــدّ 

  .و العربيالنح

كمـا تتســع وظیفــة النحــو لتشــمل دوره فــي فهــم المعنــى، وقــد أكــد ذلــك أحــد البــاحثین          

مــا تتســع وظیفـة النحــو إلــى مـدى أكبــر ومیــدان أرحـب، فــال تكــاد تقـرأ تفســیرا للقــرآن إنّ : "قـائال

ي فهم المعنى والوقـوف علـى دالالت الـنص، األمـر كریم إال وجدت النحو عامال أساسیا فال

ى للتفســیر ر، وال یســتطیع أن یتصــدّ النحــو مــن أدوات المفّســ أنّ الــذي جعــل المفســرین یــرون 

ف القرآن الكریم جاء بلسان عربي مبین، وینبغي أن نتعـرّ  إذا أخذ بأدواته كاملة، ذلك أنّ  إالّ 

علــى قواعــد اللســان العربــي، ونعــرف قواعــد العــرب فــي لغــتهم وســننهم فــي توجیــه كالمهــم، 

  .2"معرفة معاني القرآن الكریمحتى یتسنى 

 فوظیفة النحو ال تقتصر على ضبط الكلمات ومعرفة المرفـوع والمنصـوب والمجـرور       

بـــل یشـــمل تفســـیر المعنـــى وفهمـــه، فـــالنحو عمـــود اللغـــة الـــذي تقـــوم علیـــه، اســـتنادا لوظائفـــه 

  .البالغة بین الفروع اللغویة األخرى وأهمیته

                                                           
  .28-27ص ،)تقدیم حسن شحاتة(ظبیة سعید السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحدیثة-  1
 تیزي معمري، میلود جامعة اللغویة، الممارسات مخبر ،ووظائفه العربي النحو وضع في قضایا ونوغي، إسماعین -  2

  .96-95ص ،) 09(  العدد م،2012 الجزائر، وزو،
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عـد العربیـة التـي م بحاجـة إلـى مـادة القوام والمـتعلّ مـن المعلّـ وبناءا علـى هـذا فـإن كـالّ        

د علـــى ومـــن ثـــم التعـــوّ  1"م اعوجـــاج اللســـان وتصـــحیح المعـــاني والمفـــاهیمتقـــوی: "تســـاهم فـــي

  .النطق الصحیح والمعنى السلیم

ه بغـض غفالـیمكـن ألي باحـث االسـتغناء عنـه أو إه ال ا حیث أّنـنحو دور كبیر جدّ لفال     

لعبـاس ' النحـو الـوافي'مجال الدراسة أو طبیعة البحث، وقد ورد في مقدمة كتاب النظر عن 

ینهـا ادیهمیته في اللغة العربیة ومحسن رأیه مستنكرا عن الذین یغفلون قیمة النحو العربي وأ

یس غایـــة والصــرفي الــذي تركــه أســـالفنا أّنــه نفــولــیس مــن شـــك فــي التــراث النحـــوي : "قــائال

همــا خــالل األزمــان المتعاقبــة جهــد لــم یهیــأ للكثیــر لنــاجح الــذي بــذلوه فیالجهــد ا وأنّ  النفاســة،

حشــود  همــن العلــوم المختلفــة فــي عصــورها القدیمــة والحدیثــة، وال یقــدر علــى احتمــال بعضــ

بغمز النحو والصرف بغیـر  -علم اهللا-العاجزین، الذین یوارون عجزهم وقصورهم  ینالثرثار 

  .2..."حق، وطعن أئمتهما األفذاذ

یغ الضـروریة لـتعلم م هـي إیجـاد الصـة بالعـالم والمـتعلّ وعلى هذا تكون المهمة المنوط       

النحو العربي، والبحث عن السـبل التـي تكفـل تعلیمـه بفائـدة، ولـیس مـن المسـموح بـه الطعـن 

  3.غماره سواء أكان قدیما أم حدیثا اوالتجریح في العلماء الذین خاضو 

للبحـث فـي كیفیـة اكتسـاب المهـارات "یة النحو التي تسعى تعلیمفال بد من التركیز على     

تعلیمیـــة  أهمیـــةال تكمـــن : "الباحثـــات فـــي اللغـــة والنحـــو إحـــدىالمـــتكلم، وتقـــول  داللغویـــة عنـــ

ة، بقــدر مــا تكمــن األهمیــة فــي كیفیــة م ملكــة نحویــة مهمــة أو قوّیــالمــتعلّ  النحــو فــي اكتســاب

  .4"ینشأهاه الملكة في الكالم والجمل التي توظیف وتجسید هذ

                                                           
 الكتب دار والتطبیق، النظریة بین تدریسها وأسالیب العربیة اللغة فنون الحوامدة، فؤاد محمد عاشور، قاسم راتب -  1

  .260ص ،2009 ،1ط عمان، إربد، الحدیث،
  .03ص ،1ج ،) ت د(  ،3ط مصر، المعارف، دار الوافي، النحو حسن، عباس -  2
  .97ص ،ووظائفه العربي النحو وضع في قضایا ونوغي، إسماعین -  3
 جامعة العربي، واألدب اللغة قسم ماجیستیر، رسالة الجزائر، في العربي النحو تعلیم تیسیر حركة سوریة، أكلي -  4

  .26ص ،2012 الجزائر وزو، تیزي معمري، میلود
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م نطقـا وكتابـة، بغیـة یتلقاهـا المـتعلّ في كیفیة توظیـف المعلومـات التـي  فالتعلیمیة تبحث     

  .ضبط أدائه خالل الممارسة الفعلیة للحدث اللغوي

  :طرائق تدریس النحو العربي-3

  :توطئة

طرائـــق التـــدریس مـــن األدوات الفعالـــة والمهمـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة، كونهـــا  تعتبـــر        

تلعب دورا أساسیا وفعاال في تنظیم الحصة الدراسیة وفي تناول المـادة العلمیـة، وال یسـتطیع 

  .المعلم االستغناء عنها، ومن دونها ال یمكنه تحقیق األهداف التربویة العامة والخاصة

لــیم وتفكیــرهم مكــان الصــدارة، تــدریس فــي أقــوال المعلمــین، ورجــال التعولقــد احتلــت طریقــة ال"

یـة، غیرهـا مـن أركـان العملیـة التعلیم هب كثیر منهم إلـى تفضـیل طریقـة التـدریس علـىفقد ذ

دا فـي طریقـة تدریسـه أفضـل بكثیـر مـن مـنهج غنـي منهجا فقیرا في محتواه جّیـ فهم یرون أنّ 

  .1"وطریقة تدریس سیئة جامدة

  همیة طریقة التدریس ودورها في التعلیم وجب علیها تحدید مفهومها أوال؟ونظرا أل

  :مفهوم طریقة التدریس-

  :لطریقة التدریس تعریفات عدة نذكر منها يَّ عطِ أُ  لقد  

یسـتخدمه المعلـم، فـي معالجـة النشـاط التعلیمـي، األسلوب الـذي : "التدریسالمقصود بطریقة 

تطیع الطریقـة السـبل، وأقـل الوقـت والنفقـات، وتسـبـه بأیسـر لیحقق وصول المعارف إلى طال

  .2"الناجحة في هذه الحالة معالجة الكثیر من النواقص في المنهج أو الكتاب أو الطالب

األداة أو الوسیلة الناقلة للعلـم والمعرفـة والمهـارة، وهـي فـي هـذه : "فها آخر على أنهاویعرّ    

ج التعلیمــي، وأهــم أهــداف العملیــة التعلیمیــة، فهــدف الحالــة تمثــل الجــزء األساســي فــي المــنه

                                                           
 الكتب عالم ،تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات التجدیدیة الدلیمي، حسین علي طه: ینظر -  1

  .12، ص 2009 ،1ط األردن، إربد، الحدیث،
دار الشروق  العربیة،كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة  الدلیمي، حسین علي طه -  2

  .34، ص 2004 ،1ط األردن، ،عمان ،للنشر والتوزیع
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معـــارف المعلومـــات وال بإكســـابهتغیـــر مرغـــوب فـــي ســـلوك المـــتعلم  إحـــداثالعملیـــة التعلیمیـــة 

  .1"یم وال یتحقق ذلك إال بطریقة تدریس ناجحةوالمهارات واالتجاهات والق

د مـن المـنهج وجِ یُ أن حریة التي یستطیع بها المدرس العصا الس: "ویصفها آخر بأنها       

المـنهج مـادة وطریقـة وهنـا تكـون الطریقـة وسـیلة لوضـع الخطـط  والطالب شـیئا آخـر، بـل أنّ 

وتنفیـــذها فـــي مواقـــف الحیــــاة الطبیعیـــة التـــي تــــؤدي إلـــى نمـــو الطلبــــة بتوجیـــه مـــن المــــدرس 

  .2"وٕارشاده

 ي یتبعهــاعلــى مــا تقــدم فــإن طریقــة التــدریس تتمثــل فــي المســار والخطــوات التــ وبنــاء      

عــــت وتعــــددت أســــالیب وطرائــــق یــــة لطلبتــــه، ولهــــذا تنوّ المــــدرس خــــالل تقدیمــــه للمــــادة العلم

  :التدریس فنجد

 "اإللقائیةالمحاضرة أو : مثال ذلك: (طرائق قائمة على جهد المعلم،.(... 

  ّاالســتقرائیة، الــنص األدبــي، : مثــل: (مطرائــق قائمــة علــى جهــد المعلــم ونشــاط المــتعل

 ...)االستجوابیةاالكتشاف، 

 3..)"طریقة النشاط، حل المشكالت: مثل: (ئق قائمة على نشاط المتعلمطرا 

أهم الطرائق المعتمدة في تدریس النحو العربي ونذكر مـن أبرزهـا : وما یهمنا في بحثنا هو

  :ما یلي

  :الطریقة القیاسیة -أ

ر لهــذه ِكــالنحــو ، وقــد ذُ وتعــد هــذه الطریقــة مــن الطرائــق التقلیدیــة المعتمــدة فــي تــدریس      

  : الطریقة العدید من التعریفات لدى المهتمین بمجال التعلیم و التدریس أهمها 

                                                           
  .12ص،  التجدیدیة واالستراتیجیات التقلیدیة الطرائق بین العربیة اللغة تدریس الدلیمي، حسین علي طه -  1
 إربد، الحدیث، الكتب عالم العربیة، اللغة تدریس في حدیثة اتجاهات الوائلي، الكریم عبد سعاد الدلیمي، علي طه -  2

  .202ص ،2005 ،1ط األردن،
  .65ص ،) شحاتة حسن تقدیم(  الحدیثة االتجاهات ضوء في العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة -  3
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باألمثلـــة و الشـــواهد  إتباعهـــاتقـــوم علـــى البـــدء بحفـــظ القاعـــدة ، ثـــم : "أن الطریقـــة القیاســـیة 

  .1"دة لهاكِّ المؤ 

النتـائج ،  إلـىتقوم على أساس انتقال الفكر مـن المقـدمات "  :رفها آخر على أنها ویعّ      

  2"القاعدة إلى النتائج أوالحقائق الجزئیة ، ومن القانون العام  إلىومن الحقیقة العامة ،

تقـــوم علـــى حفـــظ القاعـــدة منـــذ البدایـــة ، ثـــم اإلتیـــان بشـــواهد و أمثلـــة : " ویصـــفها آخـــر     

لحفــظ ، فالطالــب ملــزم بحفــظ القواعــد أوال ثــم تعــرض هــا تقــوم علــى اتثبتهــا ، وهــذا یعنــي أنّ 

  .     3"أن الذهن یبدأ من الكل إلى الجزءعلیه األمثلة التي توضح هذه القاعدة أي 

االنطـالق فیهـا مــن  یتضـح ممـا سـبق مـن عـرض المفهـوم الطریقـة القیاسـیة التـي یـتمّ        

و تقـدیم القاعـدة المقصـودة  الكل إلى الجزء ، ومن العام إلى الخاص ، وذلك یكـون بعـرض

  .سخ في ذهن المتعلم ر تباألمثلة لكي ت توضیحهاأوال ، ثم 

  : مزایا ومن أبرز ما تتمیز به هذه الطریقة من     

ریعة وهـي أیضـا طریقـة سـ ...أنها طریقة تمتاز بسهولة السیر فیها وفق خطواتها المقـررة " 

  4"ألنها ال تستغرق وقتا طویال

                                                           
 ،2007 ،1ط األردن، عمان، والتوزیع، للنشر المسیرة دار العربیة، اللغة تدریس طرق مدكور، أحمد علي -  1

  .258ص
 ،2005 ،) ط د(  مصر، اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار العربیة، اللغة تدریس طرق اسماعیل، زكریاء -  2

  .224ص
 عمان، للنشر، وائل دار تدریسها، وطرق العربیة اللغة مناهج الشمري، جواد علي هدى الساموك، محمود سعدون -  3

  .228ص ،2005 ،1ط األردن،
  .219ص العربیة، اللغة تدریس في حدیثة اتجاهات الوائلي، الكریم عبد سعاد الدلیمي، علي طه -  4



 مدخل إلى التعلیمیة والنحو العربي                                                        الفصل األول
 

20 
 

ســـهولة عرضـــها ، حتـــى أن بعـــض التربـــویین أطلـــق علیهــــا : "ومـــن فوائـــدها أیضـــا        

ارها فاألســاس فــي هــذه الطریقـــة هــو تحفــیظ القاعــدة واستحضـــ" ضــرب زیــد عمـــرا " طریقــة 

  .1"باعتبارها غایة في حد ذاتها

مــن قــوم قــة علــى خطــوات تتمثــل فــي تمهیــد یویســیر تــدریس النحــو وفــق هــذه الطری       

ثـم یقـوم بعـرض القاعـدة  ،إلیه مهتهیئة طلبته للدرس بغیة لفت انتباههم وشدّ  خالله المدرس

وتفصــیلها و شــرحها بأمثلــة توضــیحیة ، وبعــد تأكــده مــن وصــول القاعــدة إلــى أذهــان طلبتــه 

خیر باكتشاف مدى فهمهـم واسـتیعابهم للقاعـدة و یكـون ذلـك بطـرح ورسوخها ، لیقوم في األ

ة ، وتسمى هـذه المرحلـة مرحلـة التطبیـق وهـي آخـر مرحلـة األسئلة أو تطبیقات حول القاعد

  .في هذه الطریقة 

  :)االستنباطیة ( یقة االستقرائیة الطر -ب

فـــت هـــذه الطریقـــة باالســـتقرائیة و هنـــاك مـــن یطلـــق علیهـــا مصـــطلح االســـتنباطیة عرّ        

  .2"القاعدةوتناقش ، ثم تستنبط منها تقوم بالبدء باألمثلة التي تشرح : " وهي طریقة 

االســـتقراء هـــو األســـلوب الـــذي یســـلكه  أســـاس فلســـفي مـــؤداه أنّ  إلـــىوتســتند هـــذه الطریقـــة " 

ة بعـد تتبـع العقل في تتبع مسار المعرفة ومدارجها لیصل به إلى المعرفة في صـورتها الكلّیـ

مسـار  أجزائهــا وعلیــه فهــدف هــذه الطریقــة هـو الكشــف عــن القواعــد و الحقــائق ، واســتخدام 

  ."إلیهااالستقصاء في تتبعها و الوصول 

الخــروج مــن  األمثلــة ثــمّ  أي، اتئیــویبــدأ بفحــص الجز  جع التفكیــر،واالســتقراء أســلوب یشــ" 

  . 1"دة عامة مستنبطة منها بعد النقاشدراستها بقاع

                                                           
  .224ص العربیة، اللغة تدریس طرق إسماعیل، زكریاء -  1
 ،1991 ،)دط(مصر، القاهرة، والتوزیع، للنشر الشواف دار العربیة، اللغة فنون تدریس مدكور، أحمد علي -  2

  .338ص
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مــن خاللهــا اســتخراج   وعلیــه فالطریقــة االســتقرائیة تقــوم بتقــدیم األمثلــة ، والتــي یــتمّ          

ت هـذه الطریقـة القاعدة لهـذا عـدّ  أيللوصول إلى الكل  من الجزء القاعدة لذلك فهي تنطلق

  .تفعیل دوره في العملیة التعلیمیةم ، ومن ثم من الطرائق التي تثیر تفكیر المتعلّ 

  : نذكر منها  ةهذه الطریقة بمزایا كثیر وتمتاز    

، و تأخــذ بأیــدیهم تــدریجیا للوصــول إلــى الحقیقــة و هــي ة التفكیــرنهــا تثیــر لــدى الطلبــة قــوّ أ" 

ــــة جــــادّ  ــــة ، إذ یصــــبح التطبیــــقطریق ــــي التربی ب و ، و هــــي تتخــــذ األســــالیعلیهــــا ســــهال ة ف

  .2"التراكیب أساسا لفهم القاعدة

 ها فـي عقـول التالمیـذ،بـت المعرفـة نفسـمعرفـة ، و بـذلك تثِّ أنها تتدرج فـي الوصـول إلـى ال  

كة فــي لــى المشــار إفینــدفعون  وال تنــدثر بســهولة ، كمــا تحــرك الــدوافع النفســیة لــدى التالمیــذ 

  .3"الدرس ، ویرغبون في التعلم

تالمیـذه للتوصـل فـي  ع، ثم یناقشها مـهذه الطریقة یقوم بتحضیر األمثلةفالمعلم وفق       

  .فهمها تدریجیا من الجزء إلى الكلاألخیر إلى بناء القاعدة بعد 

  :طریقة أسلوب السیاق المتصل -ج

، وتقـــوم 4"ســـتقرائیة ، أو طریقـــة الـــنص األدبـــيدلـــة عـــن االوتســـمى أیضـــا بالطریقـــة المعّ "   

ـــ ـــرابط األعلـــى عـــرض ال ـــنص : ، وهـــيفكـــارنص األدبـــي المت األدبـــي أمـــام تســـیر بكتابـــة  ال

                                                                                                                                                                                
  .228ص تدریسها، وطرق العربیة اللغة مناهج الشمري، جواد علي هدى الساموك، محمود سعدون -  1
  .53ص العربیة، اللغة تدریس في حدیثة أسالیب الدلیمي، نجم محمود كامل الدلیمي، حسین علي طه -  2
 مركز والثانویة، اإلعدادیة المرحلتین في العربیة اللغة لتدریس الحدیثة االتجاهات عصر، الباري عبد حسني -  3

  .325ص ،2005 ،) ط د(  مصر، اإلسكندریة، للكتاب، اإلسكندریة
  .71ص العربیة، اللغة قواعد تدریس في حدیثة أسالیب الدلیمي، نجم محمود كامل الدلیمي، حسین علي طه -  4
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، و ا بخـط ممیـز ، أو بوضـع خطـوط تحتهـاالتالمیذ مع كتابـة األمثلـة المرغـوب فـي دراسـته

   1.استنباط القاعدة إلىیقرأها التالمیذ یناقشهم المعلم باألمثلة الممیزة حتى یصل  أنبعد 

یعــــرض المعلــــم نصــــا متكــــامال یشــــتمل علــــى األســــالیب المتصــــلة " وفــــي هــــذه الطریقــــة    

   .2"أن القواعد النحویة ظواهر لغویة واألساس العلمي والتربوي في هذه الطریقة ،بالدرس

هـــذه الطریقـــة تنطلـــق فـــي تدریســـها للقواعـــد النحویـــة مـــن  ممـــا ســـبق  یتضـــح أنّ            

خــالل النصــوص اللغویــة التــي یــتم قراءتهــا وتحلیلهــا ، ثــم اســتخراج األمثلــة المقصــودة منهــا 

  .جیدا  وٕادراكهاعد بعد فهمها ومناقشتها الستنباط القوا

فــي ســیاق لغــوي  ، وتعالجهــابأنهــا تخــرج القواعــد باللغــة نفســهاوتتمیــز طریقــة الــنص         

تقلــل مــن اإلحســاس  هــاأنّ اللغــة نفســها كمــا بأي أنهــا تمــزج القواعــد  3.متكامــل وأدائــيعلمــي 

فهـم و الر قیمتـه فـي فهـم التراكیـب وتجعلـه وسـیلة ألهـداف أكبـر هـي ظِهـ، وتُ بصعوبة النحو

موازنــة و التفكیــر المنطقــي المرتــب، یــزاد علــى ذلــك أنهــا تعتمــد القــراءة و تجعلهــا مــدخال ال

  .للنحو

خـرج بـذلك بـین العواطـف والعقـل، ذوق النصـوص مجـاال لفهـم القواعـد لتوتجعل مـن تـ      

یــؤدي بطبیعــة الحــال إلــى رســوخ اللغــة وأســالیبها رســوخا وأن مــزج النحــو بــالتعبیر الصــحیح 

وفهـم المعنـى وتوسـیع دائـرة القراءة السلیمة  تدریس ،وهي أخیرا اإلعرابیة همقرونا بخصائص

 4.الطلبة وتدریبهم على االستنباطمعارف 

  

                                                           
  .229ص تدریسها، وطرق العربیة اللغة مناهج الشمري، جواد علي هدى الساموك،، محمود سعدون -  1
  .228ص العربیة، اللغة تدریس طرق إسماعیل، زكریاء -  2
  .224ص العربیة، اللغة تدریس في حدیثة اتجاهات الوائلي، الكریم عبد سعاد الدلیمي، حسین علي طه -  3
  .72-71ص العربیة، اللغة قواعد تدریس في حدیثة أسالیب الدلیمي، نجم محمود كامل الدلیمي، حسین علي طه -  4
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  :ططریقة النشا-د

بتكلیــــف ذ وفــــاعلیتهم، وفیهــــا یقــــوم المعلــــم تعتمــــد هــــذه الطریقــــة علــــى نشــــاط التالمیــــ       

تالمیذه بجمع الشواهد واألمثلة التي لها صلة بموضـوع الـدرس مـن القـرآن الكـریم، واألبیـات 

ــیهم، ثــمّ  ا یطلــب مــنهم أن یتعــاونو  الشــعریة ومــن موضــوعات القــراءة والنصــوص المقــررة عل

  1.س، واستنباط القاعدةفیها بینهم على فهم موضوع الدر 

ـــم لهـــا حتـــى "ه الطریقـــة فهـــذ     تم اســـتخراج یـــتقـــوم علـــى جهـــد التالمیـــذ معـــا وتنظـــیم المعل

  .2"القاعدة

وتحفــزه علــى  یجابیــة وفعالــة كونهــا تجعــل المــتعلم یعتمــد علــى نفســههــذه الطریقــة إ إنّ      

  .یجابيدوره في العملیة التعلیمیة بشكل إیر تفكیره، مما یفعل التعلم وتث

الطرائـــق المعتمـــدة فـــي تـــدریس النحـــو العربـــي، حیـــث تتمیـــز كـــل كانـــت هـــذه أبـــرز         

 اإلشـارةم، وتجـدر طریقة عن األخرى بمزایا معینة، في توصیلها للقواعد النحویة إلـى المـتعلّ 

األخـرى، اسـتنادا لمـا ورد فـي رأي زكریـاء  ال یمكن الجزم بوجود طریقـة أفضـل عـنإلى أنه 

هنـاك طریقـة مثلـى لتـدریس النحـو، فاالسـتنباط  دعي أنال نـ: "مؤكدا فـي قولـه أنـه إسماعیل

القیاس مهم، كذلك االستقراء الذي یعتمد على اسـتخدام األسـلوب العلمـي  ضروري، كما أنّ 

  .3"في التفكیر وحل المشكالت بناء علیه

وعلـى هـذا ال توجـد طریقــة أفضـل مـن األخـرى، فالمــدرس النـاجح هـو الـذي یســتطیع        

ــــة  المعرفــــة اســــتدعت الضــــرورة ذلــــك فــــي ســــبیل توصــــیل اختیــــار ومــــزج الطــــرق إذا النحوی

  .عابها بشكل صحیحللمتعلمین وفهمها واستی

                                                           
  .71ص ،) شحاتة حسن تقدیم(  الحدیثة االتجاهات ضوء في العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة: ینظر -  1
  .229ص تدریسها، وطرق العربیة اللغة مناهج الشمري، جواد علي هدى الساموك، محمود سعدون -  2
  .132ص العربیة، اللغة تدریس طرق إسماعیل، زكریاء -  3
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  :أهم االتجاهات الحدیثة في تدریس النحو-4

ة اتجاهـات حدیثـة ومبـادئ أساسـیة تهـتم بكـل جوانـب العملیـة التعلیمیـة التـي هناك عدّ       

النحویــة ومــن ثــم اكتســابها وممارســتها، وتتمثــل فــي كــل مــن  دتســاعد فــي تیســیر تعلــم القواعــ

 1:وفیما یلي تفصیل ذلك) والتلمیذ والمعلم وطریقة التدریس المنهج و(

  :المنهجاعتبار ب-أ

الجملــــة تألیفــــا  تــــألیف و االقتصــــار علــــى األبــــواب التــــي لهــــا صــــلة بصــــحة الضــــبط -    

حـو الـوظیفي، ونعنـي بـذلك أن مـنهج النه في تعلیم القواعد إلى وهذا یعني االتجا 2صحیحا،

نتخیر من النحو مالـه صـلة وثیقـة باألسـالیب التـي تواجـه التلمیـذ فـي الحیـاة العامـة أو التـي 

  3.یستخدمها

التـدرج فــي عــرض أبــواب القواعــد، فتــدرس بعـض األبــواب مجملــة فــي أحــد الصــفوف،  -   

  .ثم تعاد دراستها في صف تال مع شيء من التفصیل

  4.ة الغایةمتجانسة أو متحدّ  أبوابة جعل المنهج وحدات متكاملة، تشمل كل وحدة عدّ  -

ه مـن الشـوائب دي فـي معالجـة مشـكالت النحـو وتخلیصـالبعد بالمنهج عن الترتیـب التقلیـ -

  5.ةالتي ال تفید ومن كثیر من المصطلحات الفنیّ 

                                                           
  .62ص ،) شحاتة حسن تقدیم(  الحدیثة االتجاهات ضوء في العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة: ینظر -  1
 ،14ط مصر، القاهرة، والتوزیع، للنشر عارفمال دار العربیة، اللغة لمدرسي الفني الموجه إبراهیم، العلیم عبد -  2

  .209ص ،1991

  .62ص الحدیثة، االتجاهات ضوء في العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة  -  3
  .210ص العربیة، اللغة لمدرسي الفني الموجه إبراهیم، العلیم عبد -  4
  .62ص العربي، النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة -  5
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النطــــق وصــــحة  كــــل مــــا یتعلــــق بســــالمة المــــنهج ال بــــد أن یراعــــي نأومنــــه نســــتنتج  

المـتعلم ومحیطـه، وأن یراعـي التـدرج  لقواعـد، إضـافة إلـى موافقتـه لبیئـةل هفـي وضـع التعبیـر

  .في عرض األبواب النحویة، وذلك انطالقا من الكل وصوال للجزء

  :التلمیذاعتبار ب -ب

القواعــد فــي ذهنــه أوال، حتــى یشــعر  بــد مــن وضــوح الهــدف والغایــة مــن تــدریس ال -      

كثیــرة للكــالم والكتابــة، وفیهــا یســتخدم  ، ولــذلك ینبغــي أن تتــاح لــه فــرصوأهمیتهــابحاجتهــا 

بقیمتهـــا فـــي  هـــده فــي تعلمهـــا ویحـــّس القاعــدة، وعندئـــذ یشـــعر بحاجـــة إلــى معرفتهـــا ویبـــذل ج

  .یاته وتعبیرهح

ساعد على تعلم القواعد وتفهمها، حیث یمكن للمعلـم ا تاستغالل دافعیة المتعلم ألنهّ  -     

، كاألخطــاء التــي یكثــر شــیوعها وتكرارهــا فــي ل الدراســة قائمــة علــى حــل المشــكالتعــجأن ی

لدراســة النحــو، وقــد أجریــت دراســات علمیــة كثیــرة  امحــور كتابــاتهم وقــراءتهم یمكــن أن تكــون 

فـــي هـــذا المجـــال، وذلـــك بهـــدف معرفـــة األخطـــاء النحویـــة التـــي یقـــع فیهـــا التالمیـــذ فـــي كـــل 

  1.المراحل التعلیمیة

مما سبق نستنتج أن المتعلم أو التلمیـذ هـو عنصـر ضـروري فـي العملیـة التعلیمیـة، إذ      

نــه لـى أإ إضـافةفـرص للحـوار والمناقشــة  وٕاعطــاءهال بـد مـن اسـتغالل دافعیتــه فـي التـدریس 

ســعة بأهمیــة تــدریس القواعــد ودورهــا الكبیــر فــي ضــبط األداء یجــب أن یكــون علــى درایــة وا

 .لصحیحاللغوي السلیم والتركیب ا

 

  

                                                           
  .63-62ص ،العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة -  1
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  :المعلماعتبار ب -ج

یعمل المعلم جهده للمزج بین فروع اللغة وفنونها، فیـربط بـین القـراءة والنحـو البد أن        

أن هــذه هــي اللغــة، فــال یكفــي أن یقــوم  یشــعر التلمیــذوٕاجــادة الخــط وســالمة التعبیــر حتــى 

ل بـین فنـون اللغـة، كمـا ینبغـي د التلمیـذ علـى الـربط والتكامـالمدرس بذلك، بل یجـب أن یعـوّ 

  .یمتد ذلك إلى مدرسي العلوم األخرىأن 

یعایشـهم فـي موقـف وحاجـاتهم للقواعـد النحویـة، بـأن  یستشـیر دوافـع التالمیـذ أنبد وال      

مـن مواقـف التعبیـر أو القـراءة، فـإذا حـدث خطـأ فـي ضـبط كلمـة مـن الكلمـات انتهـز المعلــم 

الحقیقـــي وٕالـــى القاعـــدة النحویـــة، وبـــذلك ینشـــأ عنـــدهم هـــذه الفرصـــة، وأرشـــدهم إلـــى الضـــبط 

  1.المیل إلى دراسة هذه القاعدة

علــــى مــــزج فــــروع اللغــــة  ي العملیــــة التعلیمــــة مــــن حیــــث قدرتــــهللمعلــــم دور كبیــــر فــــ إنّ     

  .إلیهاهم على تعلم القواعد وحاجاتهم وفنونها، وتحفیزه وتشجیعه لطلبته وحثِّ 

  :والوسائل التعلیمیةطریقة التدریس اعتبار ب -ه

  واه، وتلــك تعلم، وفــي مســتمــفــي محــیط ال األســالیب الكائنــة إطــارالقواعــد فــي تــدرس

 .التي ترتبط بواقع حیاته

  االهتمــــام بــــالموقف التعلیمــــي والوســــائل المعینــــة وطریقــــة التــــدریس والجــــو المدرســــي

 .والنشاط

  ّالتمـــارین تعمـــل علـــى  االهتمـــام بالممارســـة وكثـــرة التـــدریب علـــى التمـــارین، ذلـــك ألن

 2.تثبیت القاعدة وفائدة جدواها

                                                           
  .63- 62ص ،) شحاتة حسن تقدیم(  الحدیثة االتجاهات ضوء في العربي النحو تدریس السلیطي، سعید ظبیة -  1
  .64-63ص ،المرجع نفسه -  2
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 خاصـة دالالتهـا النحویـة، و  ة، قبـل مناقشـینبغي مناقشة األمثلة مـن الناحیـة المعنویـة

 .األمثلة المختارة من الحكم أو األمثال أو الشعر

 ضــبط النطــق والكتابــة ال  یجــب أن ترمــي الطریقــة إلــى كیفیــة االنتفــاع بالقواعــد فــي

 .ب الصور، وحفظ األحكامعاإلى استی

  تمكـــین التالمیـــذ مـــن أداء المعـــاني المختلفـــة باألســـالیب المنوعـــة الصـــحیحة كـــالنفي

والتوكیــد والشــرط والتعلیــل والوصــف والقســم والتعجــب والتخصــیص وغیــر ذلــك مــن 

 .التي تعرض في األذهان، ویحتاج التعبیر عنها إلى القوالب الصحیحة ،المعاني

 مائر، كالضـ ذلـكطـري، و ل الفة، تسـایر االسـتعماعملیـریقـة دراسة بعض األبـواب بط

 .، واألسماء الموصولة، واالستفهام والجواب، ونحو ذلكاإلشارةوأسماء 

  ِّبیه بالقواعـد شـل درس القواعـد إلـى درس تجنب الطریقة الجدولیة المعقدة، التي تحـو

 .الریاضیة

  1.السلیمجعل القواعد من الوسائل المعینة على الفهم والتعبیر 

وخالصـــة لهـــذه االتجاهـــات التـــي تســـاعد التلمیـــذ علـــى اســـتیعاب القواعـــد مـــن حیـــث         

المــنهج الــذي ال بــد أن یراعــي التــدرج فــي عــرض األبــواب النحویــة، وكــل مــا یتعلــق بــاألداء 

اللغـــوي الســـلیم، وأن تكـــون الطریقـــة المتبعـــة فـــي تـــدریس القواعـــد ســـهلة وبســـیطة بعیـــدة عـــن 

فـــي ضـــبطه ألدائــــه  إلیهـــاتـــه ك أهمیـــة القواعــــد وحاجار المعقـــدة، وعلـــى التلمیـــذ إدســـالیب األ

اللغــوي، أمــا المعلــم فعلیــه أن یعمــل علــى اســتغالل دوافــع التالمیــذ وأن یــؤدي دوره فــي ســبیل 

 .توصیل المعرفة لتالمیذه

 

 

  

                                                           
  .211-210ص العربیة، اللغة لمدرسي الفني الموجه إبراهیم، العلیم عبد -  1
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  رهاصاته في النحو العربيالنظم مفهومه، وإ : ثالثا

  ):التعلیمي(مفهوم النظم الشعري -1

فمـــنهم مـــن أطلـــق : حاتة مصـــطلعلـــى هـــذا النـــوع مـــن الـــنظم عـــدّ یطلـــق الدارســـون          

لیه الشعر التعلیمي، ومنهم من أطلـق علیـه اسـم الشـعر المنظـوم، ومـنهم مـن یسـمیه شـعر ع

المتـــون، وهـــذه المصـــطلحات قـــد أطلقـــت علـــى الشـــعر الـــذي یصـــطنعه الشـــعراء عـــادة لـــنظم 

  .العلوم والمعارف تسهیال لحفظها

الشـعر الـذي تـنظم فیـه فنـون العلـم المختلفـة كـالنحو : "هف الشعر التعلیمي على أنّ وقد عرِّ   

  .1"والفقه والتاریخ تسهیال لحفظها

: وشـــاع هـــذا الشـــعر كـــذلك عنـــد بعـــض الدارســـین بـــالمتن المنظـــوم، والمـــتن مصـــطلح       

صــغیرة غالبــا، عنــد أهــل العلــم علــى مبــادئ فــن مــن الفنــون تكثــف فــي رســائل  إطالقــهجــرى "

فـي  أو التفصیل كالشواهد واألمثلة إالّ  راداالستطوهي تخلو في العادة من كل ما یؤدي إلى 

ت المتــون األقــل دّ وه، لــذلك ُعــحــحــدود الضــرورة، وذلــك لضــیق المقــام عــن اســتیعاب هــذا ون

  ".ألفاظا، األحسن في ذاتها واألكثر قبوال عند الدارسین

یكتــب فیــه أصــول المســائل، ویقابلــه الكتــاب األصــلي الـذي " :ن كــذلك بأنــهف المــتوعـرِّ       

هـر، الـذي تشـبیها لـه بظـاهر الظُ  ما هو ممـا نقلـه العـرفالشرح، مولد لم یرد عن العرب، وٕانّ 

  .2"صلي في القوة واالعتماد علیههو معنى المتن األ

یـا فـي فالمتن في أصله كتاب جمع فیه مبادئ وأصول علم أو فن من الفنـون مراع         

  .، وتجنب التفصیل بذكر األمثلة والشواهد إال عند الضرورةواإلیجازذلك االختصار 

                                                           
(  وبنیته موضوعاته في دراسة الموحدین عهد على القدیم الجزائري األدب في التعلیمي الشعر عبان، الرحمان عبد -  1

 ،2008 الجزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة بها،اوآد العربیة اللغة قسم ستیر،ماج رسالة ،) نموذجا معطي ابن

  .40ص
  .66ص ،العلمیة المتون إلى الدلیل قاسم، بن إبراهیم بن العزیز عبد -  2
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كتـاب المختصـر للخرقـي عمـر : مثـل(وقد عرفت المتون قدیما، وكانت تسمى المختصرات "

: ، وقد اقتضت الحاجة التعلیمیة وجود هذا المنهج لیسیر علیـه الطالـب وهـو...)بن الحسین

علیــه الطالــب علمــه فــي كــل فــن بحســبه، وشــرح لهــذا  األســاس الــذي یبنــيالمــتن الــذي هــو 

  .1"المتن، حاشیة لهذا المتن وتقریر على الحاشیة

  :سمینوتنقسم المتون إلى ق

  .وهي األكثر: متون منثورة

فـــي أبیـــات مـــن الشـــعر یســـمى الشـــعر التعلیمـــي، وتكـــون غالبـــا مـــن بحـــر : متـــون منظومـــة

نظــم علمــي یخلــو ' الشــعر التعلیمــي'النــوع مــن الــنظم أي  فهــذا .الرجــز، وقــد تكــون مــن غیــره

  2.حقائق العلمیة المجردةصر على األفكار، والمعلومات، والخیلة، ویقتمن العواطف واأل

المعــــارف وم و لــــي یقتصــــر فــــي نظمــــه علــــى العیتضــــح ممــــا ســــبق أن الشــــعر التعلیمــــ       

ــــه عالقــــة بالخیــــال والع ــــذلك فهــــو ال یراعــــي كــــل مال كتفــــي بــــذكر واطــــف، بــــل یوالحقــــائق، ل

المعارف فحسـب، ولقـد تعـدد الـنظم فـي مختلـف العلـوم، ومـا یهمنـا فـي بحثنـا هـذا هـو الـنظم 

  .في النحو العربي وسنتطرق إلیه فیما بعد

، وذلـك حـین )نظـم العلـوم( ه الظـاهرةدب العربـي والبـاحثون إلـى هـذوقد أشار مؤرخـو األ    

وطبیعتهــا، فأرجعهــا بعضــهم إلــى أصــول أجنبیــة وأرجعهــا بعضــهم حدیــد أصــولها محــاولتهم لت

اآلخر إلى أصول عربیة، وجعلها فریـق مـنهم مـن الفنـون الشـعریة، وأخرجهـا فریـق آخـر مـن 

مثال قد ربط نشأة الشعر التعلیمـي فـي األدب العربـي بتـأثیر ' أحمد أمین'دائرة الشعر، فنجد 

 تـأثیرهـذا االتجـاه كـان لـه  الشـدید بهـذا الفـن ویـرى أنّ م هِ عِ وذلك نتیجة ولَ من الثقافة الهندیة 

  .في نشأته عند العرب

على ذلك بقصائد الشـاعر الیونـاني  ه طه حسین إلى الثقافة الیونانیة، واستدلّ ب وعاد       

والتـي ' اماألعمـال واألیـ'الذي نظم تاریخ اآللهة وأحادیثهم، كما نظـم قصـیدة بعنـوان ' هیزیود'

                                                           
  .69-68ص ،المرجع نفسه -  1
  .67ص ،المرجع نفسه -  2
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یحتــاج إلیــه الــزارع مــن أداة مهــا مــن ضــروب الزراعــة، ومــا یالئل الســنة ومــا ن فیهــا فصــو بــیّ 

  1.وجهد وفن، إلى غیر ذلك مما یرونه الیونان علما في ذلك الزمن

ي أواخــر التعلیمـي نشـأ نشــأة عربیـة خالصـة فـالشـعر  أنّ ' شـوقي ضــیف'فـي حـین یـرى      

' اجَجــة والعُ رؤبــ'ز عتبــر أراجیــالثــاني، إذ یالقــرن األول وبدایــة الدولــة األمویــة، أي فــي أواخــر 

حاجــة المدرســة اللغویــة ومــا وأصــبحت األرجــوزة تؤلــف مــن أجــل : "یقــولحیــث  متونــا لغویــة

أول شـعر تعلیمـي ظهـر  مثال، واألرجوزة األمویة من هـذه الناحیـة تعـدّ تریده من الشواهد واأل

  .2"في اللغة العربیة

الشـعر التعلیمـي كـان اتجاهـا جدیـدا مـن اتجاهـات أن الشـعر : "ویرى مصطفى هـدارة       

وامتـزاج الثقافـات، ودخـول ه انتشار التعلـیم، دهجري، دعا إلى وجو العربي في القرن الثاني ال

 بتـــأثیر، وســـواء أكانـــت نشـــأته عربیـــة خالصـــة أم ومعـــارف أجنبیـــة إلـــى الفكـــر العربـــي علـــوم

أجنبي هندي أو یوناني، فهو في نظرنا لیس فنا مؤثرا وال شعرا خالـدا، ولـیس لـه مـن الشـعر 

  .3"إال اسمه

تناول العلـوم والمعـارف لـیس شـعرا النظم الذي ی یعدّ ' مصطفى هدارة'یتضح أن الدكتور     

دیـد عر علـى هـذا االتجـاه الجالفتقاره خاصیة التأثیر في المتلقي، وبذلك فهو ینفي صفة الشـ

وقد كان علم النحو من أبـرز العلـوم علیم مسائل وقضایا علم من العلوم ، إلى تیهدف الذي 

  .تجاه كوسیلة لتسهیل حفظ قواعده وأحكامه النحویةالتي شهدت هذا اال

  :العربي وبدایاته في النحو النظم-2

شـــهد النحـــو العربـــي كغیـــره مـــن العلـــوم ظهـــور العدیـــد مـــن المتـــون النحویـــة وقـــد كانـــت       

نظمـــا ونثـــرا، فأمـــا الـــنظم هـــو ظـــاهرة جدیـــدة لـــم تكـــن مألوفـــة فـــي التـــآلیف النحویـــة األولـــى، "

                                                           
 د( مصر، القاهرة، المعارف، دار الهجري، الثاني القرن في العربي الشعر هاتااتج هدارة، مصطفى محمد: ینظر -  1

  .365-355ص ،1963 ،)ط
  .319ص ،1987 ،8ط مصر، القاهرة، المعارف، دار األموي، الشعر في والتجدید التطور ضیف، شوقي -  2
  .367ص الهجري، الثاني القرن في العربي الشعر  هاتااتج هدارة، مصطفى محمد -  3
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وجـــدت لتكـــون وســـیلة مـــن وســـائل الحفـــظ، وقـــد ســـادت هـــذه الظـــاهرة مـــدة طویلـــة فـــي تـــاریخ 

  ".ات كثیرةالدرس النحوي عرفنا خاللها منظوم

وقـد كــان النحــاة فــي هـذه المتــون المنظومــة والمنثــورة یعیـدون صــیاغة القواعــد النحویــة       

ة، ونها فـي تلـك المتـون بعبـارات مقتضـب، ویعرضاألولىالتي یستقونها من المؤلفات النحویة 

وأمثلــة مــوجزة تخضــع فــي أكثــر األحیــان لمتطلبــات الــنظم والقافیــة فتــأتي مختصــرة، وال شــك 

المؤلفـات التـي تشـبه  إیجـادهذا الـنمط مـن التـألیف كـان اسـتجابة لحاجـة تعلیمیـة فـي  ي أنّ ف

فـــي عـــرض  اإلیجـــازإلـــى حـــد مـــا الكتـــب المدرســـیة فـــي تلـــك العصـــور، إذ یتـــوخى مؤلفوهـــا 

  1.المعلومات وتقدیمها للمتعلمین بشكل مبسط سهل قابل للحفظ

فوا العلـوم والفنـون ه اسـتعان بـه مصـنِّ حفظـسان، وسـهولة الشعر على اللّ  ونظرا لخفة        

صـــیب النّ بصـــفة عامـــة فـــي ضـــبط قواعـــدهم وأحكـــامهم، وقـــد كـــان للنحـــو فـــي هـــذا المیـــدان 

علــى قافیــة واحــدة، إلــى أرجــوزة متعــددة القــوافي، وبــین األوفــى، فكثــر الــنظم فیــه، بــین قصــید 

  2.نظم یستغرق كل أبوابه ومسائلهفي مسألة واحدة من مسائله إلى  نظم

الموســــیقیة، وخفتــــه علــــى اللســــان  وٕایقاعاتــــهالنحــــاة اســــتعانوا بــــالنظم  ممــــا ســــبق یتضــــح أنّ 

لصیاغة منظومات شملت القواعـد واألحكـام النحویـة، وقـد لجـأ علمـاء النحـو إلـى هـذا الـنمط 

  .من التآلیف النحویة حرصا منهم على تعلیم النحو، وتسهیل حفظ قواعده

علـى مـا  بنـاء' الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي': العربـي إلـىب أول منظومة فـي النحـو نتسَ وتُ    

 180(المتـوفي سـنة ' خلـف األحمـر'المنسـوب إلـى ' مقدمة في النحـو العربـي'ورد في كتاب 

  ).ه

                                                           
 ،2007 األردن، عمان، والتوزیع، للنشر صفاء دار النحوي، التألیف مناهج الخالدي، ناصح حسین كریم: ینظر -  1

  .56-55ص
 القاهرة، الحلبي، ألبابي عیسى مطبعة الطناحي، محمد محمود تحقیق الخمسون، الفصول معط، ابن: ینظر -  2

  .29ص ،1977 ،) ط د(  مصر،
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مسة وتسمى حروف العطف، وقد ذكرها الخلیل بن أحمد فـي خوحروف النسق : حیث یقول

  :قصیدته في النحو وهي

 ـبُ ـعُ تصْ  تْ فلیـسَـ  أو و وثمَّ  وبال***  هلَّ كُ  كَ قولَ  بالواوِ  لْ وصِ  قسُ فانْ 

  1بُ شعَ مُ  المذاهبِ  بُ حْ رَ  هاوسبیلُ ***  نـاـنـدَ عِ  كـذلـك ةقَ ناسِـ  الـفـاء

هــذا : "وقــد شــك بعــض مــن البــاحثین بصــحة هــذا القــول، ویشــیر أحــدهم بهــذا الشــأن       

یـــذكر أحـــد ممـــن الشـــعر تنفـــي أن یكـــون للخلیـــل، ولـــم روح هـــذا  قـــول واضـــح الـــبطالن، فـــإنّ 

فــي حواشــیه ' عــز الــدین التنـوخي'یــل أن لـه قصــیدة فــي النحـو وقــد علــق األسـتاذ لللخ اترجمـو 

) أي للخلیــــل (أن لــــه والنحــــاة ال یــــذكرون : "المــــذكور، فقــــال' حمــــرخلــــف األ' علــــى كتــــاب 

مصــنفاتهم فعلــى  إثبــاتبأجمعهــا فــي قصــیدة فــي النحــو وٕان كانــت كتــب المصــنفین ال تــذكر 

هــي مــن جملــة مــا ضــاع مــن كتــب  -إن صــحت نســبتها-هــذا تكــون هــذه القصــیدة النحویــة 

   .2"الخلیل

أحمــد بــن ': م فــي النحــو العربــي هــوَظــأقــدم مــن نَ  وبعــض مــن البــاحثین یــذهب إلــى أنّ      

عـــدد أبیاتهـــا  ، والـــذي نظـــم أرجـــوزة فـــي النحـــو)ه 370(المتـــوفي ســـنة  3'ريكُ ْشـــیُ منصـــور الُ 

و ' رمــاة'و ' غــزاة'الخـالف فــي وزن  -فیمــا تنــاول-، تنـاول فیهــا ین بیــتتســع ثالثـة آالف إالّ 

  :مطلعها؟ وقد قال في ْ'لعَّ فُ 'أو ' ةلَ عَ فَ 'أو ' لةَ عْ فُ 'ونحوها، وهل هي على وزن ' قضاة'

 واةالرُ  ملةجُ  عند األصل في  ماةوالرُ  زاةالغُ  في والوزن

 الظهور هنِ شأ من سالم في    نظیر اله لیس هعلَ فِ 

  4ملةجُ  الصحیح في تقول كما  ة لَ عَ فَ  قالوا فیه وآخرون

                                                           
 ،)دط( دمشق، القدیم، التراث إحیاء مدیریة مطبوعات التنوخي، الدین عز تحقیق النحو، في مقدمة األحمر، خلف -  1

  .85ص ،1961
  .30-29ص الطناحي، محمد محمود تحقیق الخمسون، الفصول معط، ابن -  2
  .30- 29ص ،المرجع نفسه: ینظر -  3
 جامعة األحمدیة، مجلة النحوي، التألیف في والتقریرات والحواشي والشروح المتون السلمي، عویقل بن اهللا عبد -  4

  .251ص ،) 4( العدد ه1420 السعودیة، الریاض، اإلسالمیة، مسعود بن محمد اإلمام
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ولــه أرجــوزة فــي النحــو : "حیــث قــال' ةلَغــالبُ 'فــي ' الفیــروز آبــادي'م لــه أیضــا وكمــا تــرجّ       

  :والصرف تنیف عن ألفي بیت، نظمها سهل، وعلمها غزیر أولها

  1.الالوالجَ ة واستخلص العزَّ     لحمد هللا الذي تعالىا

ملحــة 'أرجوزتــه النحویــة ) ه 516ت  - 446(صــاحب المقامــات ' الحریــري'ثــم صــنف     

  :ین بیتا منهافي ثالثمائة وخمسة وسبع' اإلعراب

 ولِ الحَ  شدیدِ  الطولِ  يذ بحمد    القولِ  افتتاح بعد من أقول

 ینقسم كمٍ  لىوإ  اونوعً  حدا    مالمنتظَ  الكالم عن يسائلِ  یا

 معقول له من فهمَ  وافهمه    اقول ما الرشد هدیت اسمع

  2عبِ متّ  وعمرو زید سعى نحو    المستمع دافأ ما الكالم حدُّ 

أرجـوزة ) ه600(المتـوفي سـنة ' الحسـین بـن احمـد بـن خیـران البغـدادي'وبعد ذلـك نظـم     

  :یقول فیها' السیوطي'حمیدة في النحو كما یصفها 

  3.عاممن الطَ  لحِ المِ ة َ لَ منزِ     المالكَ  منَ  النحوُ  لُ ینزَّ 

قصــیدة ) ه 684(المتــوفي ســنة ' ينحــازم القرطــاج'ثین إلــى أن كمــا أشــار أحــد البــاح      

میمیـــة فـــي النحـــو، بلغـــت عـــدة أبیاتهـــا مـــائتین وســـبعة عشـــر بیتـــا، وهـــي قصـــیدة مـــن البحـــر 

ة عــدّ ' ام األنصــاريشــن هابــ'البســیط، وقــد نشــرت فــي آخــر دیــوان حــازم المطبــوع نقــل منهــا 

  .4'اللبیب مغني'في  أبیات

                                                           
  .30ص الخمسون، الفصول معط، ابن -  1
  .252ص النحوي، التألیف في والتقریرات والحواشي والشروح المتون السلمي، عویقل بن اهللا عبد -  2
3
 دار إبراھیم، الفضل أبو محمد تحقیق والنحاة، اللغویین طبقات في الوعاة بغیة ،) الرحمن عبد الدین جالل( طيویالس: ینظر -  

  .531ص ،1ج ،1979 ،) 2ط( مصر، القاھرة، الفكر،

  .33ص الطناحي، محمد تحقیق الخمسون، الفصول معط، ابن -  4
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ثــم تتابعــت المتــون النحویــة المنظومــة حتــى وصــلت ذروتهــا فــي القــرن الســابع الهجــري      

ابــن 'أثنـاء عصــر الممالیــك، واتســعت رقعتهـا وكثــر النــاظمون لهــا، وكـان مــن أبــرزهم ) ه7(

  .1'ابن مالك'و ' ابن الحاجب'و ' معط

أول مـتن منظـوم فـي  والحقـائق إلـى أنّ خالصة لما سبق ذكـره سـلفا تشـیر الدراسـات        

، ثـم توالـت بعـدها المتـون واشـتد ظهورهـا فـي يالنحو العربي كـان للخلیـل بـن أحمـد الفارهیـد

عصــر الممالیــك، لیشــهد هــذا العلــم نمطــا واتجاهــا جدیــدا مــن التــآلیف النحویــة ) ه7(القــرن 

ة سـهلة بسـیطة بعیـدة بأحكامهـا بطریقـ واإللمـامهدفه األساسي تسهیل حفـظ القواعـد النحویـة 

وضــوح أحكامــه، لــذلك اســتعانوا بالشــعر  مالتــي تســهم فــي عــد ،والتعقیــدات عــن التفصــیالت

كونه أسـهل حفظـا وثباتـا فـي الـذاكرة، وقـد أتبـع هـذا النـوع مـن التـألیف فـي النحـو كـذلك مـن 

 باب تیسیر تعلیمیة النحو العربي للمتعلمین، وجعله سهال بسیطا یسـتوعب أحكامـه وقواعـده

  .ن منهیكل المتعلمین وال سیما المبتدئ

  :أسباب نشأة النظم في النحو العربي-3

هـذا المــنهج  إتبـاعذكـر العدیـد مـن البـاحثین الــدوافع واألسـباب التـي حفـزت النحــاة علـى     

فــي كتابــه ' كــریم حســین ناصــح الخالــدي': فــي التــألیف النحــوي وهــي كثیــرة، أجملهــا الــدكتور

  :یلي ما وأهمها' مناهج التألیف النحوي'

 اللغـة  رغبة عدد كبیر من المسلمین الذین ینتمون إلى قومیات غیر عربیة في تعلـیم

مـن األقـوام  اإلسـالمارت هـذه الرغبـة ملحـة لكثـرة عـدد الـداخلین فـي العربیة، وقد صـ

عالقـــة  اإلســـالميالعالقـــة بـــین اللغـــة العربیـــة والـــدین  غیـــر العربیـــة، إذ ال یخفـــى أنّ 

النبـي صـلى  ثتوجب تعلمها ودراستها وضبطها لكونها لغة القرآن الكریم، وبها تحـدّ 

                                                           
  .252ص النحوي، التألیف في والتقریرات والحواشي والشروح المتون السلمي، عویقل بن اهللا عبد -  1
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وذلــك مــا ....اإلســالمیةكتبــت بهــا التفاســیر وشــرعت بهــا الشــرائع اهللا علیــه وســلم، و 

 .وتعلم أسالیب الحدیث بها إتقانهایدفع كثیرا من أولئك األقوام إلى 

  ّفیهـــا الفقـــه والنحــو والتفســـیر والحـــدیث س ظهــور عـــدد كبیـــر مــن المـــدارس التـــي یــدر

وغیرهــا مــن العلــوم، األمــر الــذي اســتوجب وضــع كتــب نحویــة یعتمــدها الشــیوخ فــي 

 1.تدریسهم

  ــــاس، وال ســــیما ــــاول الن ــــة مــــن تن ــــة وجعلهــــا قریب ــــآلیف النحوی ــــة فــــي تبســــیط الت الرغب

المتعلمــین المبتــدئین مــنهم، وتســـهیل حفظهــا، وقــد عبــر عـــن هــذه الرغبــة كثیــر مـــن 

التعلیمیـة، لـذا حـین إلـى صـعوبة أسـالیب التـآلیف غیـر اة في مقدمات كتـبهم ملمِّ حالن

ـــون المنظومـــة لكـــون الشـــعر أســـه ـــوا المت ـــألف ـــر، كمـــا ألف ـــون النثریـــة ل مـــن النث وا المت

 .عنها اإلبهاموشرحوا تلك المتون سعیا وراء توضیح أسالیبها وٕازالة 

عـالوة علـى محـاوالتهم "ما دفع النحاة إلى هذا االتجـاه  ویذهب باحثون آخرین إلى أنّ       

 ویقــول الــدكتور عبــد" تیســیر النحــو العربــي، خــوفهم علــى أصــول اللغــة العربیــة مــن الضــیاع

ـــى التـــراث العربـــي تتأن الفتنـــة ال: "العـــال ســـالم مكـــرم  واإلســـالمياریـــة فـــي بغـــداد قضـــت عل

ضـوا هـذا و ة والمنطـق، فـأراد العلمـاء أن یعبحرقها لكتب اللغة والنحو والفقه والتشریع والفلسف

ولمكانة النحـو بخاصـة فـي هـذه الفتـرة التـي كـان الحكـم ، بكثرة التألیف والتصنیف  دَ قِ الذي فُ 

یاع والفســاد بســبب تیــار العلمــاء علــى لغــة القــرآن مــن الضــ يّ فیهــا لألعــاجم مــن ممالیــك خشــ

تصـــــدر مـــــن طبقـــــة الحكـــــام  ســـــالیب الركیكـــــة التـــــي كانـــــتالعجمـــــة والكلمـــــات الدخیلـــــة، واأل

العلماء أنفسهم لنشر الحركـة النحویـة فـي دور التعلـیم وقلمـا تخلـو مدرسـة  فأجهد....واألمراء

 .2"أو مسجد من درس للنحو یقوم جنبا إلى جنب مع دروس الشریعة

كانـــت هـــذه أهـــم األســـباب والبواعـــث التـــي دعـــت إلـــى وجـــود هـــذا اللـــون مـــن التـــآلیف       

العربـــي، والتـــي ارتكــزت بصـــورة كبیــرة علـــى الرغبـــة الشــدیدة فـــي تســـهیل النحویــة فـــي النحــو 

                                                           
  .50-49ص النحوي، التألیف مناهج الخالدي، ناصح حسین كریم -  1
  .52-51ص النحوي، التألیف مناهج الخالدي، ناصح حسین كریم -  2
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وتیســیر حفــظ وتعلــم القواعــد، إضــافة إلــى جمــع أصــول هــذا العلــم وأحكامــه فــي شــكل متــون 

  .  عابها بعبارات مختصرة وأمثلة موجزةم فهمها واستیومة، یستطیع المتعلّ منظ
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  :تمهید

مسألة تعلیم النحو العربي من المسائل التي نالت اهتمام العدید من العلماء  تعدّ 

اللغة العربیة على وجه الخصوص،  تعلیمیة وفي میدانباحثین في المیدان اللغوي، وال

ونظرا ألهمیته البالغة ودوره الكبیر في سالمة اللغة  عّده فرعا أساسیا من فروعها،ب

وٕایضاح المعنى حرص العلماء والباحثون على تعلیم قواعده وأحكامه للمتعلمین بمختلف 

مستویاتهم التعلیمیة، وقد نالت قضیة تعلیمه اهتمام العدید من اللغویین قدیما وحدیثا، 

قضیة تعلیم النحو العربي من : "نله إإلى ذلك بقو  یشیر" علي أبو المكارم"ونجد الدكتور

باألهمیة البالغة، هكذا شأنها في الماضي، وهذا هو حالها  -موتتسّ  -تالقضایا التي اتسمّ 

ومحور مبناها وعماد معناها، النحو صلب العربیة وهیكلها  ألنّ  ، وما ذلك إالّ ...الیوم

حو بالرغم من طول الزمن وظائفها، وأساس تصرفها، لذلك لم تفقد قضیة تعلیم الن وقاعدة

 –قط  -، ولم تذهب قیمتها ولم تخمد فعالیتها، ولم تزل...وامتداده بها شیئا من أهمیتها

  1..."الحاجة إلى العنایة بها وبحث جوانبها ومجاالتها

وقد أدى حرصهم "العصور  ما زال یشغل فكر اللغویین على مرِّ فتعلیم النحو ظّل و 

مستوى نظري تحلیلي، ومستوى تعلیمي : مستویین من النحوزهم بین یعلى ذلك إلى تمی

 على وعي تام بضرورة وجود مؤلفات نحویة تعلیمیة اوهو الغالب، فالقدماء كانو ) تربوي(

المختلفة من الناشئة والمتعلمین، وقد دفعهم هذا الوعي بالمشكلة  واضحة تناسب الفئات

ي حاجة المتعلم في عبارة مبسطة لبّ تقتصر على ما یُ ... إلى إعداد مختصرات ومتون

. وا كثیرا من المسائل الخالفیةوموجزة معتمدین في ذلك على مبدأ التدرج واالنتقاء، فتجنبّ 

التي استقرت (وا على الموضوعات المذهبیة وا لمدرسة نحویة معینة، بل ركزّ ولم یتعصبّ 

                                                           
، ص 1993، )ط د(، )دب ( ، دار الثقافة العربیة، )عرض وتحلیل ( علي أبو المكارم، تعلیم النحو العربي  -  1

09.  
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لتفسیر والولوع ، وهكذا خلت مؤلفاتهم من اإلسراف في التفصیل وا)عند جمهور النحاة

  1.م تقریب النحو من المتعلمینباالستشهاد واالحتجاج والتعلیل، ذلك أن همهّ 

من " *یها البعض المقدمة اآلجّرومّیة البن آجّروممتن اآلجّرومّیة أو كما یسمّ  ویعدّ 

ي اإلسالمي، وتكاد تكون حویة التي ورثناها من التراث العربّ أقصر المختصرات النّ 

ي واإلسالمي كان لها الحظ الوافر في االنتشار العریض بالعالم العربّ  دة التيمة الوحیالمقدّ 

على الرغم من قصر حجمها الذي ال یتجاوز العشرین صفحة في األصل، فقد نالت 

مات اللغة مة في بیان مقوِّ اهتماما كبیرا من عدد من العلماء، حیث صارت وسیلة قیِّ 

للمعلمین والمتعلمین العرب فحسب، بل للمستشرقین أیضا العربیة وأوضاعها اإلعرابیة ال 

  .2الذین یریدون الوقوف على أوضاع صیاغة هذه اللغة وخصائصها النحویة

مة اآلجّرومّیة القبول عند العلماء منذ تألیفها فتناولوها باهتمام بالغ وقد القت المقدّ 

دید من الشروح نأتي على ذكر ب أللفاظها، فتوفر لها الع، وناظم لها، ومعرِّ ابین شارح له

  :هاراحِ بعض شُ 

                                                           
، أستاذ مكلف بالدروس بقسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة اآلداب "موضة أم ضرورة؟"النحو محمد صاري، تیسیر -  1

 :مقال منشور على الموقع اإللكتروني( 06والعلوم اإلنسانیة، جامعة عنابة، الجزائر، ص 

www.mohamedrabeea .com/book 1-10153.doc  10:30 ،2016 أفریل17االثنین.  
هو اإلمام محمد بن محمد بن داود الصنهاجي أبو عبد اهللا النحوي المشهور بابن آجّروم، بفتح الهمزة المدودة، :   *

صاحب المقدمة المشهورة بالجّرومّیة وصفه شراح مقدمته " الفقیر الصوفي"وضم الجیم والّراء المشددة، ومعناه بلغة البربر

ومقرئ، له معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع، وله مصنفات وأراجیز باإلمامة في النحو والبركة والصالح، نحوي 

، وكانت وفاته سنة ثالث وعشرین وسبعمائة )ه672(في القراءات وغیرها، وقد كان مولده اثنتین وسبعین وستمائة 

الرحمن  جالل الدین عبد: ینظر.( في شهر صفر الخیر، ودفن داخل باب الجدید بمدینة فاس ببالد المغرب) ه723(

، 2، ط)د دون بل(السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والّنحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، 

  .239، 238، ص 1، ج1979

، مجلة األثر، )عالم وأنماط التألیف دراسة في األ(والشرح في الجزائر  عبد القادر بقادر، اآلجّرومّیة بین النظم -  2

  .168، ص 2015، 23ورقلة، الجزائر، العدد جامعة 
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ت (شرح أبي زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي المالكي  -

 ).ه807

 ).ه844ت (شرح الشیخ شهاب الدین أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي األنصاري  -

اعي األندلسي النحوي محمد بن محمد المالكي المعروف بالرّ  شرح أبي عبد اهللا -

 ).ه853ت (بي المغر 

 ).ه1376ت (شرح المقدمة اآلجرّومّیة لعبد العزیز بن فیصل آل مبارك  -

 ).ه1392ت (شرح المقدمة اآلجّرومّیة لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -

ت (مة اآلجّرومّیة لمحمد محي الدین عبد الحمید ة بشرح المقدّ التحفة السنیَّ  -

 1)ه1393

أبي بكر ماهر بن عبد الوهاب "هذا غیض من فیض، إذ بلغ عدد شروحها حسب 

التسعة بعد " ة في دراسة المقدمة اآلجّرومّیةرر الّسنیّ الدّ : "في دراسته الموسومة ب" علوش

ل تباعا، فضال عن الحواشي المصاحبة لتلك الشروح، وقد أوردها بشكل مفصّ  2المائة،

 ته في تسییر القواعد النحویةعائد بطبیعة الحال إلى أهمیّ  ولعل هذا االهتمام بهذا المتن

إذ یجعل هؤالء هذا  3مة اآلجّرومّیة،یه بالمقدّ ب المبتدئین، هذا ما جعل البعض یسمّ للطّال 

  .مة لعلم النحو یدخلون بها إلیه قبل التبحر في فصوله ومباحثه ودقائقهالمتن مقدّ 

  :اآلجّرومّیة شعرا، ونذكر مما نظمها شعرا ما یليكما قام عدد من العلماء بنظم 

                                                           
تبسیط اآلجّرومّیة، تحقیق سلیمان إبراهیم البلكیمي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، القاهرة، : إبراهیم أحمد الوقفي -  1

  .10،11، ص 2009، )دط(

، الدراسة موجودة على هذا ر السنیة في دراسة المقدمة اآلجّرومّیةكر ماهر بن عبد الوهاب علوش، الدر ب أبو -  2

الساعة  2016أفریل  10األحد  hpp://www.meha medrabeea. Com./ book 1-1396- doc: الرابط

03:08.  
محمد بن صالح العثیمین، التعلیقات الجلیة على المقدمة اآلجّرومّیة، ضبط وتعلیق أبو أنس أشرف بن : ینظر -  3

  .42، ص )د ت(، )د ط( ،)دون بلد(یوسف بن حسین، دار العقیدة، 
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 ).ه913ت (نظم علي بن حسن الشافعي الشهیر بالسنهوري  -

 ).ه960ت(نظم برهان الدین إبراهیم بن والي المقدسي  -

ت (نظم الشیخ الفقیه أبو إسحاق إبراهیم بن عبد القادر الریاحي التونسي المالكي  -

 ).ه1266

 ).ه1290ت(لطهطاوي المصري الشافعي نظم رفاعة بن بدوي بن علي ا -

 .1)ه890ت (نظم الشیخ شرف الدین یحي العمریطي  -

النظم األخیر من أهم وأشهر المنظومات التي أنشئت لتلخیص متن اآلجّرومّیة  ویعدّ 

النظم  الذي سنتناوله بالدراسة والتحلیل، وقبل أن نتطرق إلى ذلك نحاول التعرف على

  .وصاحبه أوال، لننتقل بعد ذلك لموضوعاته وما تضمنه من أبواب نحویة

  ":لشرف الدین یحي العمریطي"الدراسة الشكلیة لنظم اآلجّرومّیة : أوال

  ":شرف الدین العمریطي"لمحة موجزة عن صاحب النظم -1

ن هو یحي ب: "ظم في معاجم وقوامیس التراجم العربیة كاآلتياوردت ترجمة هذا الن

في  موسى بن رمضان بن عمیرة العمریطي الشافعي شرف الدین، فقیه وأصولي، توفيّ 

: " ة منظومات منها، له عدّ ، نحويٌّ )شرقیة مصر(، من قریة عمریط 2)ه890(حدود سنة 

یة التدریب في نظم غایة التقریب، في فقه انه"، "مة اآلجّرومّیةالّدّرة البهّیة في نظم المقدّ 

  3.في أصول الفقه" فقه وتسهیل الطرقات في نظم الورقات"، "التحریر نظم"، "الشافعیة

في  ضع بحثنا لنعرّ و موض" الّدّرة البهّیة في نظم المقدمة اآلجّرومّیة"منظومته  وتعدّ 

  .بادئ األمر إلى التعریف بها

                                                           
  .11تبسیط اآلجّرومّیة، تحقیق سلیمان إبراهیم البلكیمي، ص : إبراهیم أحمد الوقفي -  1

تراث العربي، بیروت، لبنان، ، دار إحیاء ال)في الكتب العربیة تراجم مصن( معجم المؤلفین: ا كّحالةعمر رض -  2

  .234، ص 13، ج)د ت(، )دط(

، دار )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ( عالم األخیر الدین الزركلي،  -  3

  174، ص 8، ج2002، 13العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط 
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  ":الّدّرة البهّیة في نظم المقدمة اآلجّرومّیة" التعریف بمنظومة-2

هللا محمد بن نحویة لمتن اآلجّرومّیة ألبي عبد أرجوزة تعلیمیة تناولت المادة ال هي     

محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجّروم نظما، احتوت على اثنین وثالثین بابا 

  :بیتا استهلها بمقدمة جاء في أولها البیت اآلتي ذكره 254و) 32(

ِلْلِعْلِم َخْیَر َخْلِقِه َو ِلْلتَُّقى........ الحمد هللا اّلِذي َقْد َوفََّقا
1

  

ن ى اهللا علیه وسّلم ثم بیّ صلّ  ف منظومته بالحمدلة، والصالة على النبيّ فقد افتتح المصنّ 

  .بیتا 19الغرض والدافع من هذا النظم، وكان مجمل أبیات مقدمته 

ظومته في األخیر لیختم من. مة إلى تقدیم محتوى منظومتهلمقدّ الینتقل بعد عرض هذه 

  :بخاتمة آخر ما ورد فیها البیتین اآلتیین

َالِة َوالتَّْسِلیمِ   َعَلى النَِّبيِّ الُمْصَطَفى اْلَكِریمِ ...............َوَأْفَضُل الصَّ

  2َأْهِل التَُّقى َواْلِعْلِم َواْلَكَمالِ .................ُمَحمٍَّد َوَصْحِبِه َواآللِ 

  :ة طبعات منهاعدّ هذا النظم  عَ بِ وقد طُ 

  اعتنى ) ه1415(مطبعة آل یاسر في مصر للنشر والتوزیع، الطبعة األولى سنة

 .وٕاخراجها الشیخ محمد بن عبد الرحیم العامريبضبطها 

  ّهات المتون في مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ضمن مجموع أم )

 ).ه1369

  ّدار المطبوعات الحدیثة هات المتون علوم النحو والصرف، نشر ضمن مجموع أم

 .ةبجدّ 

                                                           
محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، دار الفكر  -  1

  .15، ص )د ت(، )د ط(، )دون بلد(والتوزیع،طباعة والنشر لل

  .31المرجع نفسه، ص-  2
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  :كما توفر لهذا النظم العدید من الشروح نذكر من بینها شرح

رحمه اهللا تعالى، في ) ه 1277( المتوفى سنة  إبراهیم محمد البیجوريالشیخ   - أ

م العلمیة طبع مطبعة التقدّ " ة على الّدّرة البهّیة نظم اآلجّرومّیةالبریّ  فتح ربّ : "كتابه

 .للعمریطي" نظم اآلجّرومّیة: "وبهامشه) ه1322(في مصر سنة 

نشرته " ة على الّدّرة البهّیةیّ المواهب السن: "في كتابهأبو محمد السالمي الشیخ   - ب

 1).ه1406(القومي والثقافة في مسقط سنة  وزارة التراث

  :"الّدّرة البهّیة" منهج العرض والتقدیم في منظومة-3

باب الكالم عّرفه بكعادة المصنفین في هذا العلم،  -رحمه اهللا تعالى -فبدأ المصنِّ 

فه وذكر ، ثم ذكر عالمات كل قسم من أقسامه ثم عقد بابا لإلعراب عرّ ن أقسامهثم بیّ 

ألقابه، وما لالسم منها وما للفعل، ثم عقد بابا لعالماته ذكرها حركات وحروفا وحذفا لهما، 

م فیه المعربات إلى ال فیها، ثم عقد فصال قسّ ت اإلعراب مفصِّ لیعقد بعد ذلك بابا لعالما

ل القول في ذلك على ضوء ما ذكره قسمین قسم یعرب بالحركات وآخر بالحروف، ثم فصّ 

  .في باب معرفة عالمات اإلعراب

بعدها بابا لألفعال ذكر فیه أقسام الفعل، وعالمات كل قسم من هذه  َص لیخصِّ 

بذلك الفعل المضارع، ثم ذكر أدوات  باب إعراب الفعل وخّص رق إلى األقسام، ثم تطّ 

  .نصبه وجزمه

ل فیها على نحو ما رتبها حیث جملة ثم فصّ یلیه باب مرفوعات األسماء ذكرها مُ 

وأتى علیها تفصیال )  البدل-التوكید -العطف -النعتوهي ( ذكر في المرفوعات التوابع 

  .ومجروراتهاى ال یعود إلیها في منصوبات األسماء حتّ 

                                                           
  .500- 499، صسم، الّدلیل إلى المتون العلمّیةعبد العزیز بن إبراهیم بن قا-  1
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ل القول فیها على نحو ذكرها مجملة ثم فصّ  وبعد ذلك عقد بابا لمنصوبات األسماء،

على نحو خبر (بها، ولم یعد إلى ما ذكره في باب مرفوعات األسماء تجنبا للتكرار ما رتّ 

،ثم عقد بابا لمخفوضات األسماء لیختم منظومته في )كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها 

  1.اب اإلضافةاألخیر بب

أن الناظم سار في نظمه على منهج متن اآلجّرومّیة البن آجّروم من  والحق أن نقرّ 

حیث ترتیب األبواب وموضوعاتها بدءا بباب الكالم ثم باب اإلعراب وعالماته لینتقل إلى 

باب األفعال بأقسامها الماضي والمضارع واألمر، وكذا األسماء من مرفوعات ومنصوبات 

ه زاد على متن اآلجّرومّیة بعض التفصیالت كباب المعرفة والنكرة وقد ، إال أنّ ومخفوضات

  :متهأشار إلى ذلك في مقدّ 

 ِباَألْصِل في َتْقریبِه ِللُمْبَتِدى.......َنَظْمُتَها َنْظمًا َبِدیعًا ُمْقَتِدي

 الِغَنى َوِزْدُتُه َفَواِئدًا ِبَها.....َوَقْد َحَذْفُت ِمْنُه ما َعْنُه ِغَنى

  َفَجاَء ِمْثَل الشَّْرِح ِلْلِكَتاِب ............ُمَتمِّمًا ِلَغاِلِب اَألْبَوابِ 

االستغناء  إلمكانیةقول مرجوح  ه حذف كلّ أشار المصنف في هذه األبیات تعمدّ 

، وكأنه عنه، وزیادته لما فیه من الفوائد، فكان نظمه هذا مستكمال لمعظم األبواب النحویة

  2.ن آجّروماب یشرح متن

                                                           
بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش، الدرر السنیة في دراسة المقدمة اآلجّرومّیة، الدراسة موجودة على  أبو: ینظر -  1

  هذا الرابط

hpp://www.meha medrabeea. Com./ book 1-1396- doc الساعة 2016أفریل  11الثنین ا ،

40:10.  

، دار العصماء، سوریة، "نظم اآلجّرومّیة" محمود أبو الهدى الحسیني، محمد رجب دیب، شرح الدرة البهیة : ینظر -  2

  .15، ص 2012، 1ط
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ه راعى المتعلم المبتدئ لذلك كان عرضه واضحا وبسیطا والواضح من قوله أنّ 

  .ل على المتعلم حفظهومختصرا في شكل قالب شعري یسهِّ 

رحمه  –ف یجد أن المصنِّ " الّدّرة البهّیة" متمعن في منهج عرض وتقدیم منظومةوال

لم یتجاوز منهج عرض المؤلفات النحویة السابقة لعصره، بل سار على منهج  -اهللا

الذي  'یویهسب'یعود بجذوره األولى إلى إمام النحاة  اهذا تقلید م، ویعدّ طاهُ سم خُ القدماء وترّ 

الكلم اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى "أن  لیقرّ " ما الكلم من العربیة: "استهل كتابه بباب

   1."الخ...رجل، وفرس وحائط: اسم وال فعل، فاالسملیس ب

ضاهي محتواها ما ورد في هذه المنظومة النحویة األولى ال یُ  التآلیفمستوى   أنّ إالّ 

مضمونها على المادة النحویة دون المادة الصرفیة، واألسالیب والتراكیب،  رَّ صِ تُ قْ التي أُ 

  :عوامل أهمها ةویرجع السبب في ذلك حسب ما یراه البعض إلى عدّ 

 أن الهدف من المتن هو تعلیم النحو العربي للناشئة. 

 حاجة المتعلمین لإلعراب ألن اللغة العربیة من خصائصها وممیزاتها اإلعراب. 

 ثقل المادة الصرفیة على المتعلمین المبتدئین. 

 تسهیل وتبسیط المعارف النحویة وفهم قواعدها لیسهل حفظها.  

االقتصار على األبواب واألقسام المذكورة،  -رحمه اهللا تعالى –ف وقد راعى المصنِّ 

م المبتدئ، التي وكان حذفه لبقیة األبواب النحویة نابع من إدراكه لصعوبتها على المتعلِّ 

   2.من شأنها أن ترهق فكره

                                                           
، 3، الكتاب، تحقیق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط)عمرو بن عثمان (سیبویه  -  1

  .12، ص 1، ج1988

، ص )عالم وأنماط التألیف دراسة في األ(والشرح في الجزائر  عبد القادر بقادر، اآلجّرومّیة بین النظم: ینظر -  2

169.  
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 :مة اآلجّرومّیة في إطارها العامالدرة البهّیة في نظم المقدّ " منظومة -4

لغة القدامى في عرض محتوى منظومته،  -اهللا تعالىرحمه –ف حاكى المصنِّ 

كما أن أسلوبها، محتواها، "م في العصر الحالي، فجاءت لغته صعبة ال تسایر واقع المتعلّ 

ومنهج تصنیفها ال یتفق مع الحقائق التربویة الحدیثة، والمناهج التعلیمیة العصریة، 

  1."لصعوبة أسلوبها

هذا العلم في ذلك العصر، وما  البُ لغة تتناسب وطُ بأسلوب و  تْ بَ تِ فهذه المنظومة كُ 

عظم أساتذة هو شائع في لغة ذلك الزمن غیر ما هو شائع في لغة الیوم، لهذا نجد أن م

صالح "تدریسهم للنحو اعتمادا على المتون، وقد ذكر الدكتور  یرفضون حیث حدیثا النحو

ها غیر ة أنّ بعض الزمالء یعارضون التدریس بها بحجّ  إنّ : "رأیهم في ذلك بقوله" بلعید

مناسبة للظروف الراهنة، فطالب الیوم یختلفون عن طالب األمس واللغة المعاصرة حدث 

وهم ... وهم ال لغة زید وعمر الطالب یعیشون لغت فیها تطور كبیر، والمفروض أنّ 

ة دون التعرض لون تدریس القواعد عن طریق عرض نماذج من اللغة المعاصر یفضِّ 

ة أو الشواهد، مع االقتصار على األبواب الوظیفیة في النحو لالختالفات أو اآلراء الشاذّ 

  2".التي تخدم االستعمال

على أوسع ذلك أن الهدف من تدریس اللغة أداء الحاجة المباشرة في الحیاة الیومیة 

غرضها فیها،  ما لم تؤدِّ  ها ال تقوم بواجبهاالحیاة العامة، وٕانّ  أداة من أدوات"معنى فهي 

بما هم علیه، والتلمیذ واحد من هؤالء  مْ هُ نْ عِ وال تبلغ منزلتها الحقیقیة لدى أهلها ما لم تُ 

                                                           
  .71إلى المتون العلمیة، ص  الدلیل: عبد العزیز إبراهیم بن قاسم -  1

، ص 1995، )د ط(ألفیة ابن مالك في المیزان، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، : صالح بلعید -  2

85.  
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م إلیه على تناولها ما لم تقدّ  بأهمیة اللغة، وال یمكن أن یحسَّ  األهل ال یمكن أن یحسَّ 

  1..."ها جزء من الحیاةأنّ 

النحویة التراثیة القدیمة، التي كان سبب  آلیفالتهذه المتون من  ونعلم جمیعا أنّ 

ظهورها تیسیر وتسهیل حفظ القواعد النحویة في تلك العصور، فمن غیر المعقول أن 

عرض المادة "ي تسعى إلى یتوافق أسلوب عرضها مع الحقائق التربویة الحدیثة التّ 

االبتعاد قدر م، مع من واقع المتعلّ  ا، باعتماد أمثلةالتعلیمیة عرضا حسنا وعصریّ 

اهتمام المناهج التعلیمیة الحدیثة على  ویرتكز جلّ  2".المستطاع عن الشواهد القدیمة

ه محور العملیة التعلیمیة، والذي یساهم بشكل كبیر في سیرها ونجاحها، فدوره عدّ م بالمتعلّ 

ال یقتصر على حفظ المعارف بل علیه استثمارها وتوظیفها في المواقف التواصلیة 

  .فةالمختل

فما فائدة حفظ القاعدة دون معرفة كیفیة توظیفها أثناء الحدیث، وأحیانا ما یكون 

عدم قدرة الناشئ على تفهم وٕادراك  إنّ : "دون فهمها، وقد أوضح أحد الباحثین ذلك بقوله

وٕایحاءاتها على  معاني وألفاظ النص المقرر أو عدم قدرته على التمییز بینها وبین معانیها

وب لكثرتها وتزاحمها وتداخلها وغرابتها قد یؤدي إلى اختالطها والتباس المطل النحو

ه بمفرداته الكثیرة الغامضة المتداخلة، وبكل مدلوالتها في ذهنه، ما یدعوه لحفظ النص كلّ 

وهذا الحفظ ال یعمل على تنمیة رصید ... ما علیها من شروح وحفظها آلیا دون فهم

ك مدلوالتها وتعرف درَ قیمة ما لم تُ  لأللفاظ المحفوظة أيَّ التلمیذ من مفردات اللغة إذ لیس 

مثل هذا الحفظ یستهلك من التلمیذ الجهد والوقت، ما یمكن أن یستثمر  معانیها، كما أنّ 

من  ده هذا الحفظ لدى التلمیذفي تنمیة لغته من مصادر أخرى، هذا باإلضافة إلى ما یولِّ 

                                                           
  .12، ص 1984، 2أصول تدریس اللغة العربیة، دار الرائد العربي، بیروت لبنان، ط: علي جواد الطاهر -  1

  188، 187، ص 2009، )د ط(لغویة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، صالح بلعید، مقاالت  -  2
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ویبعثه على النفور منها، ومن دروسها  شعور بالملل والكراهیة لموضوعات اللغة،

  1..."وموضوعاتها

والتفطن إلى  ى بحفظ القواعد فحسب بل بكیفیة استعمالها وممارستهانَ عْ فالنحو ال یُ 

اللغة وضع واستعمال، لذلك یجب التركیز على  اص التراكیب، وهذا من منطلق أنّ و خ

المسموع ومحاولة ترقیته وفقا لخواص الواقع، كما یجب أن یركز الخطاب النحوي على 

على المحتوى ال على الشكل، على اللغة ال على  المسموع، وعلى المادة ال على الصورة،

رضا مباشرا بتوظیف طرائق د للمادة المعطاة، وعرضها عالقواعد، مع ضرورة االنتقاء الجیِّ 

   2.ة فیها مبادئ التعلیمات الحدیثةحیَّ 

  ": الّدّرة البهّیة" دراسة مضمون منظومة : ثانیا

 ": الّدّرة البهّیة"خصائص وممیزات محتوى -1

 :في العموم إلى ثالثة أقسام وهي" الّدّرة البهّیة"یمكننا تقسیم محتوى منظومة 

 .یتعلق بالكالم: القسم األول -

 .یتعلق باإلعراب: القسم الثاني -

 .یتعلق باألفعال واألسماء: القسم الثالث -

وهو األهم إذ  النحو إلقامة الكالم بتعریف الكالم ألنّ  -رحمه اهللا –ف إذ بدأ المصنِّ 

 ثَ لَّ علم النحو هو اإلعراب، وثَ  بَّ ى بالقسم الذي یتعلق باإلعراب ألن لُ یقع به التفاهم، وثنَّ 

في األفعال  قْ بَ طَ ما تُ قواعد اإلعراب إنّ  بالقسم الذي یتعلق باألفعال واألسماء ألنّ 

  .واألسماء

                                                           
سلسلة كتب ثقافیة ( ، عالم المعرفة )أهمیتها، مصادرها، وسائل تنمیتها ( الحصیلة اللغویة : محمد المعتوق أحمد -  1

  .14، ص )د ت(، )د ط(، الكویت، )شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

  .202، 201مقاالت لغویة، ص : صالح بلعید: ینظر -  2
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وعلى هذا یكون القسم األول تمهیدا للقسم الثاني، والقسم الثاني تمهیدا للقسم 

  1.الثالث

محتوى هذه المنظومة تعلیمي تربوي یهدف  وما یمكن مالحظته للوهلة األولى أنّ 

 ف هذه المنظومةم وقد راعى مصنِّ م لیسهل استیعابها من قبل المتعلّ مادة التعلّ  إلى تنظیم

من العام إلى (في الوضوح، والبساطة، التدرج : خصائص الخطاب التعلیمي المتمثلة

  .الخ...، االختصار، الدقة، التمثیل)الخاص، ومن الكل إلى الجزء

مادة التعلیمیة في معظم ى خاصیة الوضوح والبساطة والتدرج في عرض الوتتجلّ 

  :األبواب النحویة التي تناولها نظم اآلجّرومّیة نذكر ما ورد في باب الكالم

 َواْلِكْلَمُة اللَّْفُظ الُمِفیُد الُمْفَردُ .........َكَالُمُهْم َلْفُظ ُمِفیٌد ُمْسَندُ 

 َثَالَثٌة ِهَي اْلَكِلمْ  َوَهِذهِ ......ِالْسٍم َوِفْعٍل ثُمَّ َحْرٍف َتْنَقِسمْ 

 َكُقْم َوَقْد َوإِنَّ َزْیدًا اْرَتَقى........َواْلَقْوُل َلْفٌظ َقْد أَفاَد ُمْطَلقاً 

 وَحْرِف َخْفٍض َوِبَالٍم َوَأِلفْ ...َفاِالْسُم ِبالتَّْنِویِن واْلَخْفِض ُعِرفْ 

 َمَع التَّْسِكینِ  َوَتاِء َتْأِنیٍث .......َواْلِفْعُل َمْعُروٌف ِبَقْد َوالسِّینِ 

 َوالنُّوِن َواْلَیا ِفي اْفَعَلنَّ واْفَعِلي.......َوَتا َفَعْلَت ُمْطَلقًا َكِجْئَت ِلي

  2إالَّ اْنِتَفا َقُبوِلِه اْلَعَالَمهْ .......َواْلَحْرُف َلْم َیْصُلْح َلُه َعَالَمهْ 

هذا الباب الذي عرضه في محتوى  ات الخطاب التعلیمي من خالل ما تمّ ح سمّ تتضِ      

ببساطة اللغة ووضوحها، تناسق األفكار وتسلسلها، الترتیب والتدرج في عرض : زتمیَّ 

  .األقسام والتمثیل لها

                                                           
عبد اهللا خالد بن عبد اهللا باحمید األنصاري، شرح المقدمة اآلجّرومّیة، دار االعتصام للنشر والتوزیع،  أبو -  1

  . 07ه، ص 1424، 1الریاض، ط

  .16محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، ص  -  2
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انتقل  ثمّ ) وهو اللفظ المفید المسند ( ف على تعریف مصطلح الكالم إذ أتى المصنِّ 

  )، حرف سم، فعلإ( ر أقسامها كْ وذِ ) اللفظ المفید المفرد (إلى مفهوم الكلمة 

ى خاصا به سواء كان فعال و هو كل لفظ أفاد معنً ( القول  ض إلى مصطلحثم تعرَّ 

  .زیدا ارتقى وٕانَّ  دْ وقَ  مْ كقُ : ، لیذكر أمثلة ذلك على الترتیب) حرفا أم اسما أم

  .القیام في المستقبلطلب على  یدلّ ": مْ قُ "فالفعل 

الماضي، ویفید معنى التقلیل إذا یفید معنى التحقیق إذا سبق الفعل ": دْ قَ "والحرف 

  1.سبق الفعل المضارع، كما یفید معنى التقریب

  .حرف مشبه بالفعل یفید معنى التوكید: إنّ 

  .ل على إنساناسم یدّ : َزْیداً 

  2.على وقوع حدث االرتقاء في زمن مضى فعل دلّ : اْرَتَقى

القاعدة، ویتوقع عدم م یقوم بتقدیم بمثابة المعلّ  ف هذه المنظومة والذي یعدّ فمصنِّ 

  .م بصورة خاصةلیطرح المثال الذي یساهم في توضیحها للقارئ المتلقي والمتعلّ  فهمها

األمثلة الواردة في نظم اآلجّرومّیة بصفة  وفي سیاق الحدیث عن األمثلة نلحظ أنّ 

ها من االستشهاد بالقرآن والحدیث أو األمثال واألشعار، بل اقتصرت بخلوِّ "زت عامة تمیّ 

كثیرا ما تكررت  3"أمثلتها على االستشهاد بكلمات مفردة، وجمل قصیرة بسیطة ومختصرة

  .في بطون المؤلفات النحویة القدیمة األولى

                                                           
  .19، 18ص  ،"نظم اآلجّرومّیة" محمود أبو الهدى الحسیني، محمد رجب دیب، شرح الدرة البهیة : ینظر -  1

  .20، 19ص  ،المرجع نفسه: ینظر -  2

  169، ص)عالم وأنماط التألیف دراسة في األ(والشرح في الجزائر  عبد القادر بقادر، اآلجّرومّیة بین النظم -  3
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اعتمد في اختیاره لألمثلة البساطة للداللة على ) مالمعلِّ ( ف ل أن المصنِّ ما یدّ 

غي أن تكون بسیطة البحث والتعلیم التي ینب المعنى المقصود، وفق ما تقتضیه أسالیب

 -الكالم (عرضه بالتدرج في عرض المعلومة  كما اتسمّ . ة من التعقید والغموضخالیّ 

م إلى فهمها بعد فهم عالقة معنویة یصل المتعلّ  ولهذا األخیر) اإلسناد - اإلفادة -التلفظ

  .ها باللفظ واإلفادة واإلفرادقاتها، أما الكلمة فخصّ ساب

زات كل من االسم والفعل والحرف انتقل إلى ذكر ممیِّ ف لألمثلة وبعد عرض المصنِّ 

  :بلغة علمیة واضحة وبسیطة كاآلتي

، وحرف خفض وبالم )الجر(ز عن الفعل والحرف بالتنوین والخفض سم یتمیّ اال أنّ  -

 ".أل التعریف"وألف وهي 

 تُ لْ عَ ، وتاء التأنیث مع التسكین، وتاء فَ "السین"و" قد"ز بدخول أما الفعل فیتمیّ  -

 .وافعلي فعلنَّ ، والنون والیاء في أ)لي  كجئتَ (  لقا وذكر مثال لذلكمط

ف إلى ز بعدم قبوله شیئا من عالمات االسم والفعل، وقد أشار المصنِّ والحرف یتمیّ  -

 "الحرف لم یصلح له عالمة إال انتفا قبوله العالمة: "ذلك في قوله

م إدراك خصائص كل قسم فالتقسیم والتدرج الذي اعتمده الناظم یسهل على المتعلّ 

  .بصورة منظمة ومرتبة، مما یساعد على الحفظ والتذكر بسهولة

اإلعراب كما  ف بطریقة مباشرة للتعریف بمصطلحوفي باب اإلعراب یعّرض المصنِّ 

  :یلي
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 َتْقِدیرًا أو َلْفظًا ِلَعاِمٍل ُعِلمْ ...............ِإْعَراُبُهْم َتْغییُر آِخِر اْلَكِلمْ 

 َذا َجْزٌم َوجرْ ــَرْفٌع َوَنْصٌب َوكَ  .............َأْقَساُمُه َأْرَبَعٌة َفْلُتْعَتَبرْ 

َوُكلَُّها ِفي اْلِفْعِل َواْلَخْفُض اْمَتَنعْ .....َوالُكلُّ َغْیر الَجزِم ِفي اَألسَما َیَقعْ 
1

  

رة بصورة مباش) مالمتعلّ (ضه في هذه األبیات یدرك المتلقي ر ع فمن خالل ما تمّ 

فع والنصب والخفض یقع الرَّ  ، وأنّ ) جر، جزم، ونصب، رفع( مفهوم اإلعراب وأقسامه 

  .في األسماء وال جزم فیها، ولألفعال من ذلك الرفع، والنصب والجزم وال خفض فیها

  .لغة علمیة تعلیمیة) مالمعلّ (ف اللغة التي استخدمها المصنِّ  والواضح مما سبق أنّ 

 اإلعراب وأقسامه انتقل إلى التفصیل في عالماته حیث استهلّ وبعد تقدیمه لمفهوم 

  :حدیثه بباب عالمات الرفع حیث قال أنّ 

 كَذاَك ُنْوٌن ثَاِبٌت َال ُمْنَحِذفْ ........َ.ِللرَّْفِع ِمْنَها ّضمٌَّة َواٌو َأِلفْ 

مُّ ِفي اْسٍم ُمْفَرٍد َكَأْحَمدِ   ْعُبدِ َوَجْمِع َتْكِسیٍر َكَجاَء األَ ......َفالضَّ

 َوُكلِّ ِفْعٍل ُمْعَرٍب كَیاِتي..........َوَجْمِع َتْأِنیٍث َكُمْسِلَماتٍ 

اِلُحوَن ُهْم ُأوُلو الَمَكاِرمِ .....ِفي َجْمِع الذُُّكوِر السَّاِلمِ  َواْلَواوُ   َكالصَّ

 َوْهَي الَِّتي َتْأِتي َعَلى اْلِوالءِ .......َأَتْت ِفي الَخْمَسِة اَألْسَماءِ  َكَما

 ُكلٌّ ُمَضافًا ُمْفَردًا ُمَكبََّرا........َأٌب َأٌخ َحٌم َوُفوَك ُذو َجَرى

 َوالنُّوُن ِفي الُمَضارِع الَِّذي ُعِرفْ .......َوِفي ُمثَنَّى َنْحُو َزْیَداِن اَألِلفْ 

 َوَیْفَعُلوَن َتْفَعُلوَن َمْعُهَما...............ِبَیْفَعَالِن َتْفَعَالِن َأْنُتَما

َواْشَتَهَرْت ِباْلَخْمَسِة اَألْفَعالِ ..............َعِلیَن َتْرَحِمیَن َحاِليَوَتفْ 
2

  

                                                           
  17، 16الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، صمحمد بن محمد بن داود  -  1

  17محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، ص -  2
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ف في هذه األبیات لعالمات الرفع وقد ذكرها بصورة مجملة في البیت ض المصنِّ یعرِّ 

الضمة تكون  أنّ : ثم شرع بالتفصیل فیها لیذكر)  األلف والنون -الواو -ضمة: ( األول

وفي جمع التكسیر  ،في االسم المفرد وذكر مثال ذلك أحمد: عالمة للرفع في أربع مواضع

جاء األعبد، وفي جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم : وذكر المثال اآلتي

  .یتصل بآخره شيء

الم وذكر مثال في جمع المذكر السّ : عینالواو فتكون عالمة للرفع في موض أما -

 .الّصالحونذلك 

 .وذو مال، وفوك، حموك، وكأخ، أبوك: وفي األسماء الخمسة -

 .فع في تثنیة األسماء خاصةفتكون عالمة للرّ : أما األلف -

ضمیر تثنیة، وضمیر  صل بهفع في الفعل المضارع إذ اتّ تكون عالمة للرّ : النون -

 1جمع، أو ضمیر مؤنث المخاطبة، وقد اشتهرت باألفعال الخمسة

فمن خالل ما سبق ذكره نلمس بصورة واضحة خصائص الخطاب التعلیمي 

، الموضوعیة في نقل المعارف والحقائق فالناظم یقوم في الوضوح واالختصار: المتمثلة

االبتعاد عن الغموض واإلبهام  كلّ  بعرض القواعد النحویة بلغة علمیة دقیقة بعیدة

  .واإلیحاء

في عرض محتوى ) مالمعلّ (ف لمستخدمة من قبل المصنِّ ع األسالیب اكما نلحظ تنوّ 

منظومته بین األسالیب الخبریة المناسبة للوصف والتقریر، إلى األسالیب اإلنشائیة 

  :بفي باب عالمات النص مثل ما ورد) م المتعلّ ( المناسبة للتنبیه ولفت نظر المتلقي 

                                                           
  20عبد اهللا خالد بن عبد اهللا بلحمید األنصاري، شرح المقدمة اآلجّرومّیة، ص أبو :ینظر -  1
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 َكْسٌر َوَیاٌء ثُمَّ ُنوٌن تَْنَحِذفْ ........ِللنَّْصِب َخْمٌس َوْهَي َفْتَحٌة َأِلفْ 

 ِإالَّ َكِهْنَداٍت َفَفْتُحُه ُمِنعْ ..........َفاْنِصْب ِبَفْتٍح َما ِبَضمٍّ َقْد ُرِفعْ 

1ِبَكْسٍر َجْمَع تَْأِنیٍث ُعِرفْ َواْنِصْب ....َواْجَعْل ِلَنْصِب الَخْمَسِة األْسَما َأِلفٌ 
  

  :"كان وأخواتها"ومثل ما ورد في باب 

2ِبَها اْنِصَبْن َكَكاَن َزْیٌد َذا َبَصْر ...........ِإْرَفْع ِبَكاَن الُمْبَتَدا اْسمًا َواْلَخَبْر 
  

  ":وأخواتها ظنّ "ومثل ما ورد في باب 

3َوُكلِّ ِفْعٍل َبْعَدَها َعَلى اَألَثرْ ..............َمَع اْلَخَبْر  ِإْنِصْب ِبَظنَّ الُمْبَتَدا
  

 نشائیةااللألسالیب ) مالمعلّ (ف ره كثرة استعمال المصنِّ والواضح مما سبق ذك

واالنجاز مما  باالنتباه والمتابعة )المتلقي(م المتمثلة في أفعال األمر التي تأمر المتعلّ 

ة في ضه على التفكیر لیسهم ذلك في تثبیت القاعدتحرِّ یجعله أكثر انتباها للموضوع ف

بطریقة مباشرة أو أمام طالب یشاركه الدروس  یخاطب المتعلمّ ) مالمعلّ (الناظم ذهنه، فكأن ّ 

  .ل له لیتضح له المعنى المراد والمقصودلة فتارة یأمره وتارة یمثِّ سالمتتابعة المتسل

) كثیرة عن ذلك الواردة في المنظومة واألمثلة.... اجعل، انصب، ارفع( فاألفعال 

  .لغة تعلیمیة بحتة تأمر المتعلم بضرورة االلتزام بتطبیقها

في العدید من األبواب النحویة التي عالجها ) م المتعلّ ( یشرك المتلقي ) لم المعّ ( فالناظم 

ا م� هِ مُ هذا الحوار  ، ویعدّ )م المتعلّ ( ه في حوار مباشر مع المتلقي محتوى منظومته، وكأنّ 

                                                           
  17،18محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، ص -  1
  .23المرجع نفسه، ص-  2
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بالدرس إصغاء ) م المتعلّ ( كونه یقوم بربط المتلقي  ،ا في العملیة التواصلیة التعلیمیةجد� 

  .ومشاركة

) م المعلّ ( استعانة الناظم " الّدّرة البهّیة"وما یالحظ بصورة خاصة حول منظومة      

ما ورد في م حفظ القواعد واألحكام النحویة مثل على المتعلّ  باإلحصاء لیختصر ویسهلّ 

  :األفعال ثالثة أقسام باب األفعال حین ذكر أنّ 

 َماٍض َوِفْعُل اَألْمِر َواْلُمَضارعِ .............َأْفَعاُلُهْم َثَالَثٌة ِفي الَواِقعِ 

 َعْن ُمْضَمٍر ُمحرٍَّك ِبِه ُرِفعْ ......َفاْلَماِض َمْفُتوُح اَألَخیِر ِإْن ُقِطعْ 

ِمیرُ   َوَضمُُّه َمْع َواِو َجْمٍع ُعیَِّنا.........ُسكَِّنا َفإْن َأتى َمْع َذا الضَّ

 َأْوَحْذف َحْرِف ِعلٍَّة َأْو ُنونٍ ...........َواْالْمُر َمْبِنيٌّ َعَلى السُّكونِ 

َواِئدِ .............َواْفَتِتُحوا ُمَضارِعًا ِبَواِحدِ   ِمَن الُحُروِف اَألْرَبِع الزَّ

 َیْجَمُعَها َقْوِلي َأَنْیُت َیاَفَتى.............اَهْمٌز َوُنوٌن َوَكَذا َیاٌء وتَ 

  1َوَفْتُحَها ِفیما ِسَواُه ُمْلَتَزمْ .......وَحْیُث َكاَنْت ِفي ُرَباِعيٍّ ُتَضمّ 

( ض إلى أقسام الفعل تعرّ ) م المعلّ ( الناظم  هذه األبیات یجد أنّ تمعن في فالم

ب للمخاطَ  اإلحصاء لیتسنّ مختصر معتمدا  بأسلوب  موجز )أمر  -مضارع -ماض

سر، ودون عناء وجهد فقد أتى على ومتلقي هذا الخطاب إدراك هذه األقسام بسهولة ویُ 

أفعالهم ثالثة في الواقع ماض وفعل : (ذكر أنواع الفعل بصورة مجملة في البیت األول

نوع بدءا بالفعل الماضي بدأ التفصیل في عرض أحكام كل  ، ثمّ )األمر، والمضارع 

ه اعتمد في عرضه لهذه المادة العلمیة اإلجمال ل أنّ ، مما یدّ  بالفعل المضارعتهاء وان

لینتقل إلى ما هو  هو عام التفصیل بأسلوب یسهل على المتعلم استیعاب وٕادراك ماثم ّ 

  .خاص وجزئي بصورة موجزة ومختصرة

                                                           
  .25العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، صمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي  -  1
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التدرج من العام إلى الخاص من أهم األسالیب الحدیثة المتبعة في التدریس،  ویعدّ 

لهذا األسلوب في عرض محتوى ما تناوله ) م المعلّ ( ف ویتضح مما سبق اعتماد المصنِّ 

  .في هذا الباب

مفهوم التدرج من العام إلى الخاص في معظم األبواب النحویة التي تناولها  ُس مَّ لْ ونَ 

كما اعتمد الناظم أسلوب  ،اآلجّرومّیة على نحو ما ورد في باب الكالم مثالف نظم مصنِّ 

أتى على تفصیلها في أبواب  اإلجمال ثم التفصیل حین ذكر مرفوعات األسماء مجملة ثمّ 

  :متفرقة

 َمْعُلوَمَة اَألْسَماِء ِمْن َتْبِویِبَها..........َمْرُفوُع االْسَما َسْبَعٌة َنْأتي ِبَها

 ِبِفْعِلِه َواْلِفْعُل َقْبَلُه َوَقعْ .........ِعُل اْسٌم ُمْطَلقًا َقِد اْرَتَفعْ َفاْلَفا

 ِإَذا ِلَجْمٍع َأْو ُمَثنَّى ُأْسِنَدا.........َوَواِجٌب ِفي اْلِفْعِل َأْن ُیَجرََّدا

ْیُدوَنا ْیَداِن َوازَّ 1َكَجاَء َزْیٌد َوَیِجي َأُخوَنا............َفُقْل َأَتى الزَّ
  

عل، نائب االف: یشیر الناظم في البیت األول إلى أن مرفوعات األسماء سبعة هي

وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو  الفاعل، المبتدأ، خبر المبتدأ، اسم كان وأخواتها، خبر إنّ 

  2.النعت، العطف، التوكید، البدل: أربعة

ها بعرضها في ل القول فیف إجماال على سبیل التعداد، ثم فصّ وقد ذكرها المصنِّ 

  .أبواب مستقلة

اسم مطلقا قد ارتفع ( تناول في البیت الثاني تعریف أول المرفوعات وهو الفاعل  ثمّ 

الفعل یلتزم اإلفراد إذا كان الفاعل  ، ثم أورد مثاال في بیانه أنّ )بفعله والفعل قبله وقع 

                                                           
  .21محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص  -  1
د (أیمن أمین عبد الغني، الكافي في شرح اآلجرومیة، مراجعة تمام حسان، دار التوفیقیة للتراث، القاهرة، : ینظر -  2
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یدون، فالفعل ى الزّ یدان، أتأتى زید، أتى الزّ : مفردا أو مثنى أو جمعا نقول اسما ظاهرا

یلتزم صبغة اإلفراد سواء أسند إلى المفرد، أو إلى المثنى، أو إلى الجمع فال یجوز أن 

  .1علیه النحویون وأوجبوه یدون، فهذا مخالف لما استقرّ وا الزّ یدان، وأتّ أتیا الزّ : نقول

كما اعتمد . األسماء ویظهر أسلوب اإلجمال والتفصیل كذلك في باب منصوبات

م األسماء المنصوبة في هذا ف اإلحصاء في عرضه لیختصر ویوجز على المتعلّ المصنِّ 

ه أسلوب هذا النظم علمي مباشر لم یلجأ إلى الخیال والعواطف ألنّ  ل أنّ الباب، مما یدّ 

  .ض لمعارف وحقائق علمیة بحتةیعرِّ 

 َمْنُصوَبٌة َوَهِذِه َعْشٌر َتَلتْ ..........َثَالَثٌة ِمْن ِساِئِر اَألْسَما َخَلتْ 

ُلَها ِفي الذِّْكِر َمْفُعوٌل ِبهِ ...............َوُكلَُّها َتْأِتي َعَلى َتْرِتیِبهِ   َأوَّ

 َعَلْیِه ِفْعٌل َكاْحَذُروا َأْهَل الطََّمعْ .........َوَذِلَك اْسٌم َجاَء َمْنُصوبًا َوَقعْ 

 َوَقْد َمضى التَّْمِثیُل ِللَِّذي َظَهرْ .........ِفي َظاِهٍر َوَمْضَمٍر َقِد اْنَحَصرْ 

2َكَجاَءِني َوَجاَءَنا َوُمْنَفِصلْ ...........َوَغْیُرُه ِقْسَماِن َأْیضًا ُمتَِّصلْ 
  

على ذكرها في باب  ف في البیت األول إلى األسماء الثالثة التي مرّ أشار المصنِّ 

 دْ عِ لذلك لم یُ  وأخواتها والتوابع، نّ خبر كان وأخواتها، واسم إ: مرفوعات األسماء وهي

ر بها هنا لیتابع حدیثه في باب المنصوبات، وهي على الترتیب الحدیث عنها، وقد ذكَّ 

  :المذكور عنده

اسم منصوب وقع علیه (الثالث وقد أتى على تعریفه في البیت : المفعول به -

مفعول به : فأهلَ  ْ"عمَ الطَّ  لَ هْ روا أَ ذَ احْ : "وذكر مثال لیوضح مفهومه ،)فعل

                                                           
  .109، ص "نظم اآلجّرومّیة" محمود أبو الهدى الحسیني، محمد رجب دیب، شرح الدرة البهیة  -  1
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: منصوب وقع علیه فعل الحذر الصادر من الفاعل وهو واو الجماعة في قوله

وبعد . لَ هْ َأ: م ذكره وهوظاهر، ومضمر، والظاهر ما تقدّ : ذكر أقسامه ثمّ . احذروا

أتى إلى عرض بقیة األسماء المنصوبة  )المفعول به ( عرضه ألول المنصوبات 

، الظرف، )المفعول المطلق ( المصدر :تواليفي أبواب مستقلة وهي على ال

، المنادى، المفعول ألجله، "ال النافیة للجنس"الحال، التمییز، االستثناء، اسم 

 1.المفعول معه

م والقارئ متلقي هذا الخطاب من خالل عرضه ف اآلجّرومّیة المتعلّ وقد راعى مصنِّ 

بهدف إیضاح القاعدة النحویة المباشر لمفاهیم المصطلحات النحویة مع التمثیل لها 

  :ونذكر على سبیل التمثیل

 :بأسلوب مباشر ى على عرض مفهومهعراب حین أتّ اإل ما جاء في باب -

2َتْقِدیرًا أو َلْفظًا ِلَعاِمٍل ُعِلمْ ...........ِإْعَراُبُهْم َتْغییُر آِخِر اْلَكِلمْ 
  

 :توضح ذلكه حین عرض مفهومه وذكر أمثلة وما ورد في باب المفعول مع -

 َمْن َكاَن َمْعُه ِفْعُل َغْیرِِه َجَرى.............َتْعِریُفُه اْسٌم َبْعَد َواٍو َفسََّرا

  َوالَخَشبْ ء َأْوِشْبِه ِفْعٍل َكاْسَتَوى الَما......َفاْنِصْبُه ِباْلِفْعِل الَِّذي ِبِه اْصَطَحبْ 

3ُو ِسْرُت َواَألِمیَر ِلْلُقَرىَوَنحْ ..............َوَكاَألِمیُر َقاِدٌم َواْلَعْسَكَرا
  

 :باب التمییز -

 ِلِنْسَبٍة َأْو َذاِت ِجْنٍس َقدََّرا.............َتْعِریُفُه آْسٌم ُذو اْنِتَصاٍب َفسََّرا

  َقْدرًا َوَلِكْن َأْنَت َأْعَلى َمْنِزالَ ...............َكاْنَصبَّ َزْیٌد َعَرقًا َوَقْد َعالَ 

 :في باب الحال قوله ونذكر ما ورد -

                                                           
  .209- 208-207، نظم اآلجّرومّیة" محمود أبو الهدى الحسیني، محمد رجب دیب، شرح الدرة البهیة : ینظر -  1
  .16محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص  -  2
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 ُمَفسِّرًا ِلُمْبَهِم اْلَهْیآِت ..........الَحاُل َوْصٌف ذو اْنِتَصاٍب آِتي

را...................َوإِنََّما ُیْؤَتى ِبِه ُمْنكََّرا  َوَغاِلبًا ُیْؤَتى ِبِه ُمَؤخَّ

1َمْكتوفا َوَقْد َضَرْبُت َعْبَدهُ ................َكَجاَء َزْیٌد َراِكبًا َمْلُفوفا
  

ف اعتمد في عرض محتوى منظومته المصنِّ  یتضح مما سبق اإلشارة إلیه أنّ 

الطریقة القیاسیة كوسیلة إجرائیة مهمة تعتمد على ذكر القاعدة، وتدعیمها باألمثلة لتمكین 

  .مین من استیعابها والقیاس علیها في مواضع مماثلة لهاالمتعلّ 

 ها غایة في حدِّ هذه الطریقة تسعى إلى تحفیظ القواعد واستحضارها، بعدِّ  أنّ  إالّ 

م من اكتشاف القوانین النحویة، وتصرفه عن تنمیة القدرة ذاتها، وبالتالي فهي تحرم المتعلّ 

  .2وتكوین السلوك اللغوي على تطبیقها

في  دمَ عتَ وقد أصبحت هذه الطریقة حسب آراء الباحثین في العصر الحدیث ال تُ 

ا ال تساعد في تكوین السلوك اللغوي تدریس النحو العربي لعدم جدواها عملیا، حیث أنهّ 

نیة دریس النحو هو تكوین الملكة اللساألن الغرض من ت 3.مالصحیح عند المتعلّ 

  4.الصحیحة ال حفظ القواعد المجردة

ها عن واقع عدَ أما بالنسبة لألمثلة المعتمدة الواردة في عرض نظم اآلجّرومّیة نلحظ بُ 

 ه لم یأتِ ل على أنّ ، ما یدّ "لزید وعمرو"م في العصر الحالي، تمثلت في ذكر الناظم المتعلّ 

توضیحا  تأتي األمثلة ونظرا العتبار أنّ . بجدید بل أتى على نقل شواهد النحاة القدماء

                                                           
  .28- 27، صالمرجع نفسه-  1
  .224زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، ص -  2
  .66االتجاهات الحدیثة، تقدیم حسن شحاتة،ص ظبیة سعید السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء :ینظر -  3

  .253علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  -  4
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الحدیثة  دها خبراء التربیةجملة من التوجیهات حدّ  ة التعلیمیة النظریة وجب أن تراعيللماد

  :تمثلت في مجملها

 .جودة االختیار من حیث طرافة الفكر وجمال األسلوب أن تراعي -

 .عالتنوّ  -

 .الوضوح من حیث المعنى واالتصال بالدرس -

 .ع في بناء الجمل والعبارات المتضمنة لألمثلةف والتصنّ عدم التكلّ  -

الدراسة أو ما  لمیذ وما یتصل بأدائه داخل حجرةأن تكون األمثلة مرتبطة بحیاة التّ  -

نزل، السوق، مع رفاق اللعب، والتعامل مع مفي ال( یقوم به خارج المدرسة 

 1...)المؤسسات االجتماعیة وغیرها

الناس في استعمالها،  بَ غِ ما كانت سهلة رَ اللغة كلّ  أنّ "الجمیع یعلم  والواضح أنّ 

  2."واقعهم زهدوا فیهات عن دَ عُ ما بَ رة عن واقعهم تشبثوا بها، وكلّ ما كانت معبِّ وكلّ 

إلى النحو العربي من ه َ جِّ ل ما وُ المنظومات النحویة بصفة عامة تتحمّ  لهذا نجد أنّ 

نقد في العصر الحدیث، بالنظر إلى لغتها ومنهج تصنیفها وعدم مسایرتها ألسالیب 

 البحث اللغوي المعاصر حسب ما یراه العدید من الباحثین في المیدان اللغوي عموما، إالّ 

هذه المنظومات قد تخلصت بصورة خاصة من الحشو وعرض اآلراء النحویة  أنّ 

م في عرض مادتها وفق ما ، فراعت المتعلّ 3....والتفصیل فیها وعرض األمثلة والشواهد

یقتضیه الخطاب التعلیمي وما یتمیز به من خصائص تتمثل في مجملها باالختصار 

                                                           
  .223، 222زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  -  1

  .246، 245صالح بلعید، مقاالت لغویة، ص : ینظر -  2

، )د ط(، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، )دراسة تحلیلیة ( ممدوح عبد الرحمن، المنظومة النحویة : ینظر -  3

  .08، ص 2000
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ومسائل  ة والموضوعیة، وترابط األبواب النحویةواإلیجاز، التدرج، الوضوح والبساطة، والدق

م على الترتیب إلى الجزء مما یساعد المتعلّ  منطقي من الكلّ الباب الواحد وفق تدرج 

  .الذهني وسهولة التذكر

  :نماذج عن بعض المصطلحات التعلیمیة الواردة في نظم اآلجّرومّیة-2

 واآلراء النحویة مبدأ االنتقاء  في عرض المصطلحات" الّدّرة البهّیة"ف اعتمد مصنِّ 

ه كثیرا ما انتصر للمذهب البصري في أنّ  واالختیار بین مذهب البصریین والكوفیین، إالّ 

في بعض  ه لم یوافق الكوفیین إالّ معظم االختیارات التي أدرجها في نظمه، في أنّ 

فیها  المصطلحات، فهو لم یخرج عن المصطلحات التي قیلت قبل عصره، ولم یكن مبدعا

  :اختیاراته من المذهبینض لبعض مها، وسنعرّ دا وناقال لمعظبل كان مقلِّ 

وافق الكوفیین في بعض المصطلحات  –رحمه اهللا تعالى  –ف المصنِّ  نجد أنّ 

  :النحویة كمصطلح

وقد ذكر  1.لدى البصریین به الكوفیین، یقابل الجرّ  رَ هِ تُ شْ وهو مصطلح اُ : الخفض

) حین عرض لعالمات االسم ( ة مواضع، نذكر قوله عدّ  ف هذا المصطلح فيالمصنِّ 

  :كاآلتي

  2.وَحْرِف َخْفٍض َوِبَالٍم َوَأِلفْ ...َفاِالْسُم ِبالتَّْنِویِن واْلَخْفِض ُعِرفْ 

وقد كان مصطلح الجّر أكثر شیوعا وتداوال في میدان تعلیمیة النحو العربي نظرا 

سان، على عكس ما یتمیز به مصطلح الخفض من ثقل وصعوبة لسهولته وخفته على اللّ 

  .م إدراكه لعدم شیوعه حالیافي النطق لیصعب على المتعلّ 

                                                           
  .132، ص 1987، 1إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط -  1

  .16الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص  محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف -  2
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ما المتأخرین، حاة ال سیّ النّ  ه شاع لدىمن التوابع وهو مصطلح كوفي، لكنّ : النعت

أما باقي المصطلحات . 1وبالصفة التي هي مصطلح بصري وقد احتفظ هؤالء بالنعت

  :ها بصریة فقد استعمل مصطلحدة فكلّ الوار 

مصطلحات بصریة رفض الكوفیون التسلیم بها، : المفعول معه، والمفعول ألجله

منها مفعوال،  هو المفعول به، وباقیها عندهم لیستما له مفعول واحد و الفعل إنّ  وزعموا أنّ 

  2.بالمفعول هٌ بَ ما شِ وٕانّ 

الترجمة والتبیین والتكریر عند وهو مصطلح بصري یقابل : البدل مصطلحواستخدم 

  .3الكوفیین

  4.وهو مصطلح بصري، یقابل المحّل عند الكوفیین: الظرف

هذا باب : "في قوله) ه 180ت (  'سیبوبه' مصطلح بصري حیث استعمله: العطف

ة ویكون معطوفا على یّ الباب على الفاعل المضمر في النما یكون معطوفا في هذا 

، إذا وصفت ...ة ویكون على المفعولیّ المرفوع المضمر في النیكون صفة المفعول، وما 

انطلقت نفسك وٕاذا : بنفسك المضمر المنصوب بغیر أنت جاز تقول رأیتك نفسك وال تقول

هما یَّ ما أمرته أن یّتقِ اك وزیدا واألسد، وكذلك رأسك ورجلیك والضرب، وٕانّ عطفت قلت إیّ 

  5."جمیعا

                                                           
  133إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص  -  1
عوض بن محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، عمادة شؤون المكتبات،  -  2

  .184، ص 1981، 1جامعة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

  135إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص : ینظر -  3
  128، 127المرجع نفسه، ص  -  4
  .278، 277، ص 1، الكتاب، تحقیق عبد السالم محمد هارون، ج)عمر بن عثمان ( سیبویه  -  5
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صطلح بصري، أطلق علیه الكوفیین مصطلح وهو م :التمییزكما استعمل مصطلح 

  1".التفسیر"

، أطلقت علیه مدرسة الكوفة وهو مصطلح بصري :الحالواستخدم مصطلح 

  2".القطع"مصطلح 

  3".بالتشدید" "راءالفَ "ر عنه الكوفیین خاصة وقد عبّ  :التوكیدواستعمل مصطلح 

ما یجري وما "وهو عند الكوفیین " ما ینصرف وما ال ینصرف"استعمل مصطلح  كما

  4".ال یجري

أما  ،وهو مصطلح استعمله علماء النحو حدیثا :نائب الفاعلواستعمل مصطلح 

 المفعول الذي لم ُیسمَّ "علیه مصطلح مون بما فیهم الكوفیین یطلقون العلماء المتقدّ 

  5".فاعله

ماض "ریین في تقسیمه لألفعال إلى ثالثة أقسام وقد سار على مذهب البص

ه مقتطع من الفعل قسمان بإسقاط األمر على أنّ  ، أما الكوفیون فیرون أنّ "ومضارع وأمر

  :حیث قال الناظم 6.المضارع

  7.َماٍض َوِفْعُل اَألْمِر َواْلُمَضارعِ .............َأْفَعاُلُهْم َثَالَثٌة ِفي الَواِقعِ 

                                                           
  164لث، ص عوض بن محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثا -  1
  .130إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص: ینظر -  2
  .136المرجع نفسه، ص : ینظر -  3

  70عوض بن محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، ص -  4
، )د ط(دار التوفیقیة للتراث، القاهرة،  أیمن أمین عبد الغني، الكافي في شرح اآلجرومیة، مراجعة تمام حسان، -  5

  .230، ص 2011

  .182، 181عوض بن محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، ص  -  6

  .16محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص  -  7
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فعل  البصریین في أنّ  يَّ أْ حیث یرى رَ  ،فعل األمر كذلك في طریقة إعراب واتبعهم

  :حیث قال1.ه معرب مجزومن یرون أنّ األمر مبنّي، أما الكوفیو 

  2َأْوَحْذف َحْرِف ِعلٍَّة َأْو ُنونٍ ...........َواْالْمُر َمْبِنيٌّ َعَلى السُّكونِ 

  :ن في قولهوقد اتبع الكوفیی

  3.َعْن َناِصٍب َوَجاِزٍم َتَأبََّدا..............الَِّذي َتَجرََّداَرْفُع الُمَضارِع 

الفعل المضارع یرتفع لتعّربه من كل العوامل الناصبة  الكوفیین یرون أنّ  ذلك أنّ 

4.الفعل المضارع یرتفع لقیامه مقام االسم أنّ  فیرون ما البصریونأوالجازمة، 
  

ضمن نواصب الفعل المضارع وهو بذلك " كي" –رحمه اهللا تعالى  –ف ذكر المصنِّ 

ال تكون إال حرف نصب وال تكون حرف " كي" اتبع مذهب الكوفیین الذین یرون أنّ 

  :حیث قال 5.ها یجوز أن تكون حرف جرّ خفض، في حین یذهب البصریون إلى أنّ 

 َوَالُم َكيْ  َكَذا ِإَذْن ِإْن ُصدَِّرتْ .......فاْنِصْب ِبَعْشٍر َوْهَي َأْن َوَلْن َوَكيْ 

  6.َواْلَواُو َواْلَفا ِفي َجَواٍب َوَعَنْوا.............َوَالْم َجْحٍد َوَكَذا َحتَّى َوَأوْ 

  .نواصب الفعل المضارع عشرة ه أنّ وجرى على مذهبهم كذلك في عدِّ 

                                                           
ري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، تحقیق جودة مبروك البركات بن األنبا أبو: ینظر -  1

  .414، ص 2002، 1محمد مبروك، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط

  .20محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص  -  2

  
  .21الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، ص محمد بن محمد بن داود  -  3
  .437البركات بن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، ص  أبو -  4

  .455المرجع نفسه، ص  -  5

  21یه نظمها، ص محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یل -  6
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أما " أن، لن، كي المصدریة، وٕاذن:"فقط وهي أما البصریون فذكروا أربعة نواصب

المضمرة جوازا أو ) أن( :ما النصب بعدها بوٕانّ  بقیة األحرف فلیست ناصبة بنفسها

  1.وجوبا

عند " النفي"راء مقابل وهو مصطلح وضعه الف) الم الجحود(وذكر من النواصب 

  2.البصریین

  :ف في باب المصدرقال المصنِّ 

 َفُقْل َیُقوُم ثُمَّ ُقْل ِقَیاَما.............َنْحِو قاَما َوإِْن ُتِرْد َتْصِریفَ 

3َوَنْصُبُه ِبِفْعِلِه ُمَقدَّرُ ...............َفَما َیِجيُء ثَاِلثًا َفاْلَمْصَدرُ 
  

المصدر مشتق من الفعل وفرع علیه  أنّ " سار الناظم على مذهب الكوفیین في ذكره

الفعل مشتق من  ضرب ضربا، وقام قیاما، في حین ذهب البصریون إلى أنّ : نحو

  4."المصدر وفرع علیه

  :فه كاآلتيوذكر في باب منصوبات األسماء المفعول به وعرّ 

 َوَهِذِه َعْشٌر َتَلتْ  َمْنُصوَبةٌ ..........َثَالَثٌة ِمْن ِساِئِر اَألْسَما َخَلتْ 

ُلَها ِفي الذِّْكِر َمْفُعوٌل ِبهِ ...............َوُكلَُّها َتْأِتي َعَلى َتْرِتیِبهِ   َأوَّ

5َعَلْیِه ِفْعٌل َكاْحَذُروا َأْهَل الطََّمعْ .........َوَذِلَك اْسٌم َجاَء َمْنُصوبًا َوَقعْ 
  

                                                           
، ص 2004، 1مالك بن سالم بن مطر الهندري، الممتع في شرح اآلجّرومّیة، مكتبة صنعاء األثریة، الیمن، ط -  1

53.  

  
  .181عوض بن محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، ص : ینظر -  2

  .26، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، صمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي -  3

  .192البركات بن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، ص  أبو: ینظر -  4
  .26محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة یلیه نظمها، ص  -  5
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عامل النصب في  أنّ  فه بأنه اسم منصوب وقع علیه الفعل، فهو یرىفقد عرّ 

عامل النصب في  أنّ "المفعول به هو الفعل، وبذلك اتبع مذهب البصریین الذین یرون 

في حین ذهب الكوفیون . المفعول به هو الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جمیعا

ضرب زید عمرا، وذهب : العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جمیعا نحو إلى أنّ 

  1..."العامل هو الفاعل بعضهم أنّ 

تنصب المبتدأ اسما وترفع الخبر " إنّ "أّن " إنّ  وأخواتها"ف في باب كما أشار المصنِّ 

  .ویسمى خبرها

  :حیث قال

 َتْرَفُعُه َكِإنَّ َزْیدًا ُذو َنَظرْ ..........َتْنِصُب ِإنَّ الُمْبَتَدا اْسمًا َواْلَخَبرْ 

  2.َوَهَكَذا َكَأنَّ َلِكنَّ َلَعلّ .............اْلَعَملْ َوِمْثُل ِإنَّ َأنَّ َلْیَت ِفي 

" إّن وأخواتها"في رأیه هذا مذهب البصریین القائل أّن  –رحمه اهللا  –ف اتبع المصنِّ 

  3.ترفع الخبر، في حین یرى الكوفیون أّن إّن وأخواتها ال ترفع الخبر

القاعدة ألذهان لتقریب " إّن زیدا ذو بصر"وقد ذكر الناظم مثاال توضیحیا 

  .مفالتمثیل غایة تعلیمیة بحتة، یكمن دوره في إیضاح القاعدة وبیانها للمتعلّ . مینالمتعلّ 

من مخفوضات األسماء " ربّ " كما أشار الناظم في باب مخفوضات األسماء أنّ 

" ربّ "ون ، وهو بذلك سار على مذهب البصریین الذین یعدّ "حرف جرّ "ها على اعتبار أنّ 

  :حیث قال 1..."ها اسمحین یرى الكوفیون أنّ  حرف جر، في

                                                                                                                                                                                

  
  .72بركات بن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، ص ال أبو -  1

  .23محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص  -  2
  .153 البركات بن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، ص أبو -  3
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 الَحْرُف َوالُمَضاُف َواِإلْتَباعُ .................َخاِفُضَها َثَالَثٌة َأْنَواعٌ 

 َباٌء َوَكاٌف ِفي َوَالٌم َعْن َعَلى............َأمَّا الُحُروُف َهُهَنا َفِمْن ِإَلى

2ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ َواُو ُربَّ الُمْنَحِذفْ ...........َكَذاَك َواٌوَبا َوَتاٌء ِفي الَحِلفْ 
  

  :المخفوضات أو المجرورات ثالثة هي ذكر الناظم في هذه األبیات أنّ 

من، إلى، الكاف، : ( مجرور بالحرف وذكر حروف الجر في البیت الثاني والثالث -1

واو الباء، في، الالم، عن، على، واو القسم، یاء القسم، تاء القسم، من، منذ، رّب، 

 )رّب 

 )وهو المضاف، والمضاف إلیه ( باإلضافةالمجرور  -2

 . )النعت، التوكید، البدل: وهو أربعة( تابع للمجرور  -3

  :فیقول المصنف أنّ " المبتدأ والخبر"أما في باب 

 َعْن َكلِّ َلْفٍظ َعاِمٍل ُمَجرَّدُ ................ُمْبُتَدا اْسٌم َرْفُعُه ُمَؤبَّدُ ال

ُمَطاِبقًا ِفي َلْفِظِه ِلْلُمْبَتَدا..........َواْلَخَبُر اْسُم ُذو اْرِتَفاٍع ُأْسِنَدا
3

  

فالمبتدأ اسم مرفوع، وال یكون مرفوعا إال إذا كان عاریا من العوامل اللفظیة بمعنى 

مذهب البصریین  وهو بذلك اتبع . ظ بهتلفَ ق بعامل یُ سبَ أن یأتي في ابتداء الكالم، فال یُ 

  4.عامل الرفع في المبتدأ هو االبتداء قولهم أنّ  في

تدأ المب وذهب البصریون إلى أنّ : "رأیهم قائال) ه577ت " (ابن األنباري"وقد ذكر 

معا،  ه یرتفع باالبتداء والمبتدأیرتفع باالبتداء، أما الخبر فاختلفوا فیه، فذهب قوم إلى أنّ 

                                                                                                                                                                                
  .320، 319المرجع نفسه، ص  -  1

  .30 محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة، ص -  2
  .23المرجع نفسه، ص  -  3

  .50عبد اهللا خالد بن عبد اهللا بالحمید األنصاري، شرح المقدمة اآلجّرومّیة، ص  أبو :ینظر -  4
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 أنّ : "یرتفع باالبتداء، في حین یرى الكوفیونیرتفع بالمبتدأ والمبتدأ  وذهب آخرون إلى أنهّ 

  1..."المبتدأ یرفع الخبر والخبر یرفع المبتدأ فهما یترافعان

اعتمد بشكل كبیر على  –رحمه اهللا  –ف یتضح مما سبق ذكره أن المصنِّ 

وهي المعروفة حالیا كونها ال زالت ...) كالبدل، التوكید ( مصطلحات المدرسة البصریة 

م بصفة عامة وتدّرس في مختلف المراحل التعلیمیة مما یسهل على القارئ والمتعلّ شائعة، 

عرض هذه المصطلحات في قالب شعري  استیعابها وفهمها دون عناء وجهد، إال أنّ 

 ع بشكل سّهل على القارئموجز ومختصر استخدم الوزن والقافیة واإلیقاع الموسیقي المتنوّ 

  .والمتلقي حفظها في وقت قصیر

كتابا تعلیمیا من خالل ما  نظم اآلجرّومّیة یعدّ  في الختام یمكننا أن نقول أنّ و 

عرضه من موضوعات نحویة أوجز القول فیها، واختصر العرض مستدال بجمل قصیرة 

على طالب العلم حفظها  أو مفردات دون اعتماد الشواهد القرآنیة أو الشعریة لیسهلّ 

بعض المبادئ التربویة المفیدة نوعا ما " اآلجّرومّیة نظم"قد التزم مصنف "و. واإلحاطة بها

وضوح في تحدید في عصرنا كمبدأ  انتقاء الموضوعات، والتدرج في عرضها وترتیبها والّ 

ذ عن محتوى منظومته عموما مجموعة من النقائص ؤخَ ه یمكن أن یُ عناصرها، إال أنّ 

  :أهمها

النحو مفردات یبدو  على حساب النحو التركیبي، إذ فرادياإلاهتمامها بالنحو  -1

 ...متناثرة ال نحو تراكیب وجمل وأسالیب

بل كانت ) كالتعبیر الشفوي والكتابي ( لم تكن ترمي إلى خلق المهارات األساسیة   -2

م بمعلومات نظریة عن اللغة تهتم تهدف إلى التحلیل اإلعرابي وتزوید المتعلّ 

 .ید التبلیغبالسالمة اللغویة، وال تف

                                                           
  .154األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، صالبركات بن  أبو: ینظر -  1
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م وال تستجیب لمتطلبات أمثلتها جافة ومصطنعة ال تعبر عن احتیاجات المتعلّ   -3

م الحالي، وما یشهده من تطورات في وسائل بعیدة عن واقع المتعلّ ( عصره وبیئته 

 ....)التعلیم وغیرها

تعتمد باألساس الحفظ  المدرس ها المعلم أوطریقة تدریس هذه المتون التي یقرأ  -4

حفظ األبواب النحویة ال  مارسة واالستعمال، ومعلوم أنّ ظهار، وتهمل المواالست

یعني دائما فهمها، وحتى فهمها ال یضمن القدرة على استعمالها استعماال صحیحا 

 "1.في الكالم أو الكتابة

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
، أستاذ مكلف بالدروس بقسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة اآلداب "موضة أم ضرورة؟"محمد صاري، تیسیر النحو-  1

 www.mehaمقال منشور على الموقع اإللكتروني( 08، 07والعلوم اإلنسانیة، جامعة عنابة، الجزائر، ص 

medrabeea. Com./ books /book 1-10153 . doc ،10/4/201614:00: ، الساعة.  
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  : وفي الختام خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها         

سالمة اآلداء ك بغیة لَ سْ طریق یُ  مُ وَ قْ ه أَ تدریس النحو العربي یكتسي أهمیة بالغة؛ ألنّ  نّ إ-

 .اللغوي

في تیسیر حفظ  اعتمدها النحاة القدامىسائل التي النظم الشعري وسیلة من الو  -

 .واستیعاب القواعد النحویة كون النظم أسهل حفظا من النثر

من بین " شرف الدین یحي العمریطي"نظم اآلجّرومّیة لإلمام الشیخ  یعدّ  -

م في جملة من الخصائص كمادة اإلسهامات النحویة التي راعى محتواها المتعلّ 

المتمثل في وضوح القاعدة وبساطتها، والتطبیقي تعلیمیة، جمعت الجانب النظري 

م المتلقي فهم الذي یتمثل في عرض الشواهد واألمثلة التي تسهل على المتعلّ 

 .القاعدة

كان أسلوب نظم اآلجّرومّیة أسلوبا تعلیمیا توضیحیا بسیطا في عرضه لألحكام  -

 :النحویة، وقد تجلى في الخصائص اآلتیة

مین، هذا ما یساعد على وضیح القاعدة وتقریبها للمتعلّ استعمال الناظم لألمثلة لت -

 .ترسیخ القاعدة في أذهانهم

ع القافیة والروي مما أضفى نغما موسیقیا وصوتیا تطرب له اآلذان، وترتاح له تنوّ  -

 .نفس فتتوق إلى حفظ هذا النظم، ومن ثمة حفظ القاعدة بیسراأل

 .دة واستحضارهاإحصاء األحكام النحویة ودورها في استیعاب القاع -

 .استعمال األسلوب المباشر والتراكیب المیسرة البعیدة عن غرابة األلفاظ -

 .االبتعاد عن التفصیالت واآلراء النحویة التي ترهق تفكیر المتعلم -

اعتماد أسلوب اإلجمال والتفصیل لتوضیح القاعدة بالشرح المفید المختصر،  -

 .والتحلیل الموجز



 ةمتاخ
 

73 
 

بلغة تعلیمیة على عكس ما یّدعي البعض أّنها كتبت  أّن المتون المنظومة كتبت  -

    .لزمن مضى وولى

من خالل هذا البحث إلى جملة من االقتراحات والتوصیات نجملها فیما  وقد توصلنا   

  :یلي

م القواعد النظم یسهم في تیسیر تعلّ  ضرورة االهتمام واالعتناء بحفظ المتون، ألنّ  -

حفظه  یحتاج إلى توظیف وممارسة ما تمّ النحویة في وقت قصیر، لكن ذلك 

 .م من اكتساب الملكة التبلیغیة التواصلیةلیتمكن المتعلّ 

م خدمات جلیلة یستفید منها الطالب في نظم اآلجّرومّیة مثله مثل األلفیة یقدّ  إنّ  -

وحقل الدراسات النحویة على وجه الخصوص لذلك ال  حقل اللغة على العموم،

 .یمكن إهمالها

 .م الشعریةظُ االعتبار إلى تعلیم النحو بالنُ أن یعاد  -
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 نظم األجّرومیة لإلمام العمریطي

 

 ِلْلِعْلِم َخْیَر َخْلِقِه َو ِلْلتَُّقى........ الحمد هللا اّلِذي َقْد َوفََّقا

 َتْحِوهِ َفِمْن َعظیِم َشْأِنِه َلْم ...... َحتَّى َنَحْت ُقُلوُبُهْم ِلَنْحِوهِ 

 َفَأْعَرَبْت ِفي ألَحاِن ِباألَْلحانِ .... َفُأْشِرَبْت َمْعَنى َضِمیِر الشَّانِ 

َالُة َمَع َسَالٍم َالِئقِ   َعَلى النَِّبيِّ َأْفَصِح اْلَخَالِئقِ ....... ثُمَّ الصَّ

 َمْن َأْتَقُنوا اْلُقْرَءاَن ِباإلْعَرابِ ...... ُمَحمٍَّد َواآلِل َواَألْصحابِ 

 ُجلُّ اْلَوَرى َعَلى اْلَكَالِم الَمْخَتَصْر ...... ْعُد َفاْعَلْم َأنَُّه َلمَّا اْقَتَصْر َوبَ 

 ِمَن اْلَوَرى ِحْفُظ اللَِّساِن اْلَعَربي...... َلبِ َكاَن َمْطُلوبًا َأَشدَّ الطَّ وَ 

 يَوالسُّنَِّة الدَِّقیَقِة الَمَعانِ ...... َكْي َیْفَهُموا َمَعاِنَي اْلُقْرَءانِ 

 إِذ اْلَكَالُم دوَنُه َلْن ُیْفَهَما..... َوالنَّْحُو َأْوَلى َأوًَّال َأْن ُیْعَلَما

ِغْیَرهْ   كرَّاَسًة َلِطیَفًة َشِهیَرهْ .......َوَكاَن َخْیُر ُكْتِبِه الصَّ

ومِ  ومِ (َألََّفَها اْلَحْبُر .......في ُعْرِبَها َوُعْجِمَها والرُّ  )اْبُن َءاُجرُّ

 َمْع ما َتَراُه ِمْن َلِطیِف َحْجِمَها...........ْت َأِجلٌَّة ِبِعْلِمَهاَواْنَتَفَع◌َ 

 ِباَألْصِل في َتْقریبِه ِللُمْبَتِدى.......َنَظْمُتَها َنْظمًا َبِدیعًا ُمْقَتِدي

 َوِزْدُتُه َفَواِئدًا ِبَها الِغَنى.....َوَقْد َحَذْفُت ِمْنُه ما َعْنُه ِغَنى

 َفَجاَء ِمْثَل الشَّْرِح ِلْلِكتَاِب ............ُمَتمِّمًا ِلَغاِلِب اَألْبَوابِ 

 َیْفَهُم َقْوِلي ِالْعِتَقاٍد واِثقِ .....ُسِئْلُت ِفیِه ِمْن َصِدیٍق َصاِدقِ 

 َوُكلُّ َمْن َلْم َیْعَتِقْد َلْم َیْنَتِفعْ .....إِذ اْلَفَتى َحْسَب اْعِتَقاِدِه ُرِفعْ 

َیا ُمَضاِعفًا ُأُجوَرَنا...........الَمنَّاَن َأْن ُیِجیَرَنا َفَنْسَألُ   ِمَن الرِّ

 َمِن اْعَتَنى ِبِحْفِظِه َوَفْهِمهِ ............َوَأْن َیُكوَن َناِفعًا ِبِعْلِمهِ 
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 *****باب الكالم*****

 

 الُمْفَردُ  َواْلِكْلَمُة اللَّْفُظ الُمِفیدُ .........َكَالُمُهْم َلْفُظ ُمِفیٌد ُمْسَندُ 

 َوَهِذِه َثَالَثٌة ِهَي اْلَكِلمْ ......ِالْسٍم َوِفْعٍل ثُمَّ َحْرٍف َتْنَقِسمْ 

 َكُقْم َوَقْد َوإِنَّ َزْیدًا اْرَتَقى........َواْلَقْوُل َلْفٌظ َقْد أَفاَد ُمْطَلقاً 

 فْ وَحْرِف َخْفٍض َوِبَالٍم َوَألِ ...َفاِالْسُم ِبالتَّْنِویِن واْلَخْفِض ُعِرفْ 

 َوتَاِء تَْأِنیٍث َمَع التَّْسِكینِ .......َواْلِفْعُل َمْعُروٌف ِبَقْد َوالسِّینِ 

 َوالنُّوِن َواْلَیا ِفي اْفَعَلنَّ واْفَعِلي.......َوَتا َفَعْلَت ُمْطَلقًا َكِجْئَت ِلي

 هْ إالَّ اْنِتَفا َقُبوِلِه اْلَعَالمَ .......َواْلَحْرُف َلْم َیْصُلْح َلُه َعَالَمهْ 

 

 *****َباُب اإلْعَرابِ *****

 

 َتْقِدیرًا أو َلْفظًا ِلَعاِمٍل ُعِلمْ ...........ِإْعَراُبُهْم َتْغییُر آِخِر اْلَكِلمْ 

 َرْفٌع َوَنْصٌب َوَكَذا َجْزٌم َوجْر ...............َأْقَساُمُه َأْرَبَعٌة َفْلُتْعَتَبْر 

 َوُكلَُّها ِفي اْلِفْعِل َواْلَخْفُض اْمَتَنعْ .....َوالُكلُّ َغْیر الَجزِم ِفي اَألسَما َیَقعْ 

َبَها ِمَن الُحُرْوِف ُمْعَرَبهْ ........َوَساِئُر اَألْسَماِء َحْیُث َال َشَبهْ   َقرَّ

 ُمَضاِرٍع ِمْن ُكلِّ ُنوٍن َقْد َخالَ .........ِذي اَألْسَماء َمْبِنيُّ َخالَ  َوَغْیرُ 

 

 ****َباُب َعَالَماِت اإلْعَرابِ ****

 

ْفِع ِمْنَها ّضمٌَّة َواٌو َأِلفْ   كَذاَك ُنْوٌن ثَاِبٌت َال ُمْنَحِذفْ ........َ.ِللرَّ

مُّ ِفي اْسٍم ُمْفَرٍد َكَأْحَمدِ   َوَجْمِع َتْكِسیٍر َكَجاَء اَألْعُبدِ ......َفالضَّ
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 َوُكلِّ ِفْعٍل ُمْعَرٍب كَیاِتي..........َوَجْمِع تَْأِنیٍث َكُمْسِلَماتٍ 

اِلُحوَن ُهْم ُأوُلو الَمَكاِرمِ .....ِفي َجْمِع الذُُّكوِر السَّاِلمِ َواْلَواوُ   َكالصَّ

 َوْهَي الَِّتي تَْأِتي َعَلى اْلِوالءِ .......َكَماَأَتْت ِفي الَخْمَسِة اَألْسَماءِ 

 ُكلٌّ ُمَضافًا ُمْفَردًا ُمَكبََّرا........َأٌب َأٌخ َحٌم َوُفوَك ُذو َجَرى

 َوالنُّوُن ِفي الُمَضارِع الَِّذي ُعِرفْ .......ُو َزْیَداِن األَِلفْ َوِفي ُمثَنَّى َنحْ 

 َوَیْفَعُلوَن َتْفَعُلوَن َمْعُهَما...............ِبَیْفَعَالِن َتْفَعَالِن َأْنُتَما

 َواْشَتَهَرْت ِباْلَخْمَسِة اَألْفَعالِ ..............َوَتْفَعِلیَن َتْرَحِمیَن َحاِلي

 

 ****َماِت النَّْصبِ َباُب َعالَ ****

 

 َكْسٌر َوَیاٌء ثُمَّ ُنوٌن تَْنَحِذفْ ........ِللنَّْصِب َخْمٌس َوْهَي َفْتَحٌة َأِلفْ 

 ِإالَّ َكِهْنَداٍت َفَفْتُحُه ُمِنعْ ..........َفاْنِصْب ِبَفْتٍح َما ِبَضمٍّ َقْد ُرِفعْ 

 ِبَكْسٍر َجْمَع تَْأِنیٍث ُعِرفْ َواْنِصْب ....َواْجَعْل ِلَنْصِب الَخْمَسِة األْسَما َأِلفٌ 

ٍح ِبَیا.......َوالنَّْصُب ِفي اِالْسِم الَِّذي َقْد ثُنَِّیا  َوَجْمِع َتْذِكیٍر ُمَصحَّ

ْفِع ُمْطَلقًا َیِجبْ .......َواْلَخْمَسُة األْفَعاُل َحْیُث تَْنَتِصبْ   َفَحْذُف ُنوِن الرَّ

 

 ****َباُب َعَالَماِت الَخْفضِ ****

 

 َكْسٌر َوَیاٌء ثُمَّ َفْتَحٌة َفَقطْ .........َعَالَمُة الَخْفِض الَِّتي ِبَها اْنَضَبطْ 

مِّ َحْیُث َیْنَصِرفْ ....َفاْخِفْض ِبَكْسٍر َما ِمَن اَألْسَما ُعِرفْ   ِفي َرْفِعِه ِبالضَّ

 ِطَها ُتِصبْ َواْلَخْمَسَة اَألْسَما ِبَشرْ .........َواْخِفْض ِبَیاٍء ُكلَّ َما ِبَها ُنِصبْ 

 ِممَّا ِبَوْصِف الِفْعِل َصاَر َیتَِّصفْ .......َواْخِفْض ِبَفْتِح ُكلَّ َما َلْم َیْنَصِرفْ 
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 َأْو ِعلًَّة ُتْغِني َعِن اْثَنتَْینِ .................ِبَأْن َیُحوَز اِالُ◌ْسُم ِعلَّتَْینِ 

 ُة الَجَ◌ْمِع الَِّذي َقِد اْنَتهىَوِصیغَ ............َفَأِلُف التَّْأِنیِث َأْغَنْت َوْحَدَها

 َأْوَوْزِن ِفْعٍل َأْو ِبُنوٍن َوَأِلفْ .......َواْلِعلَّتَاِن اْلَوْصُف َمْع َعْدٍل ُعِرفْ 

 َوَزاَد َتْرِكیبًا َوَأْسَماَء اْلَعَجمْ ...............َوَهِذِه الثَِّالُث َتْمَنُع اْلَعَلمْ 

 َفِإْن ُیَضْف َأْوَیْأِت َبْعَد َأْل ُصِرفْ ............َكَذاَك تَْأِنیٌث ِبَما َعَدا األَِلفْ 

 

 *****َباُب َعَالَماِت الَجْزمِ *****

 

 َأْوَحْذِف َحْرِف ِعلٍَّة َأْوُنونِ ..........والَجْزُم ِفي اَألْفَعاِل ِبالسُُّكونِ 

ْفِع َقْطعًا َیْلَزمُ   َحْیُث ُتْجَزمُ  ِفي الَخْمَسِة اَألْفَعالِ ..........َفَحْذُف ُنوِن الرَّ

 ِمْن َكْوِنِه ِبَحْرِف ِعلٍَّة ُخِتمْ ........َوِبالسُُّكوِن اْجِزْم ُمَضاِرعًا َسِلمْ 

 َوَجْزُم ُمْعَتلٍّ ِبَها َأْن تَْنَحِذفْ ...............إمَّا ِبَواٍو َأْو ِبَیاٍء َأْو َأِلفْ 

 ِفي الّثّ◌َ◌َالِث َقدَُّرواَوَما سَواُه ...........َوَنْصُب ِذي َواٍو َوَیاٍء َیْظَهرُ 

 ِبِعلٍَّة وَغْیُرُه ِمْنَها َسِلمْ ........َفَنْحُو َیْغُزو َیْهَتِدي یْخشى ُخِتمْ 

 َفَنْحُو َقاٍض واْلَفَتى ِبَها ُعِرفْ ..............َوِعلَُّة اَألْسَماِء َیاٌء َوَأِلفْ 

 ْن َنْصُب قاٍض َیْظَهرَ ِفیَها َولكِ ..............ِإْعَراُب ُكلٍّ ِمْنُهَما ُمَقدَّرَ 

 ِفي اْلِمیِم َقْبَل اْلَیاِء ِمْن ُغَالِمي................َوَقدَُّروا َثَالَثَة اَألْقَسامِ 

 َوالنُّوُن في َلتُْبَلُونَّ ُقدَِّرتْ ........َواْلَواُو ِفي َكُمْسِلِميَّ ُأْضِمَرتْ 

 

 *****َفْصلٌ *****

 

 ِباْلَحَرَكاِت َأْو ُحُروٍف َتْقُربُ .............الُمْعَرَباُت ُكلَُّها َقْد ُتْعَربُ 
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ُل اْلِقْسَمْیِن ِمْنَها َأْرَبعُ   َوْهَي الَِّتي َمرَّْت ِبَضمٍّ ُتْرَفعُ .............َفَأوَّ

 َفَنْصُبُه ِبْلَفْتِح ُمْطَلقًا َیَقعْ .............َوُكلُّ َما ِبَضمٍَّة َقِد اْرتََفعْ 

 َواْلِفْعُل ِمْنُه ِباالسُُّكوِن َمْنَجِزمْ .....َوَخْفُض اِالْسِم ِمْنُه ِباْلَكْسِر اْلُتِزمْ 

 َوَغْیُر َمْصُروٍف ِبَفْتَحٍة ُیَجرّ .........لِكْن َكِهْنَداٍت ِلَنْصِبِه اْنَكَسْر 

 ُعِلمْ  ِبَحْذِف َحْرِف ِعلٍَّة َكَما..........َوُكلُّ ِفْعٍل َكاَن ُمْعَتالٌّ ُجِزمْ 

 َوْهَي الُمثَنَّى َوُذُكوٌر ُتْجَمعُ ...........َوالُمْعَرَباُت ِبالُحُروِف َأْرَبعُ 

 َوَخْمَسُة اَألْسَماِء َواَألْفَعالِ ......َجْمعًا َصِحیحًا َكاْلِمثَاِل الَخاِلي

 رفْ َوَنْصُبُه َوَجرُُّه ِباْلَیا عُ .............َأمَّا الُمثَنَّى َفِلَرْفِعِه األَِلفْ 

 َوَرْفُعُه ِباْلَواِو َمرَّ َواْسَتَقرّ .....َوَكاْلُمثَنَّى الَجْمُع ِفي َنْصٍب َوَجرّ 

 َرْفٍع َوَخْفٍض َواْنِصَبْن ِباألَِلفِ ...َواْلَخْمَسُة االْسَما َكَهَذا الَجْمِع ِفي

 فْ ِبِ◌نوِنَها َوِفي سَواُه َتْنَحذِ ......َواْلَخْمَسُة اَألْفَعاُل َرْفُعَها َعِرفْ 

 

 *****َباُب الَمْعِرَفِة َوالنَِّكرةِ *****

 

 َفْهَو الَّذي َیْقَبُل َأْل َمَؤثَِّرهْ ..........َوإِْن ُتِرْد َتْعِریف اِالْسِم النَِّكَرهْ 

ُل ُمْضَمرُ ................َوَغیُرُه َمَعاِرٌف وُتْحَصرُ   ِفي ِستٍَّة َفاَألوَّ

 ِلْلَغْیِب واْلُحُضوِر والتََّكلمِ ..............ُیْكَنى ِبِه َعْن َظاِهٍر َفَیْنَتِمي

 ُمْستَِتٍر َأْوَباِرٍز َأْو ُمْنَفِصلْ ..................َوَقسَُّموُه ثَانیًا ِلُمتَِّصلْ 

 َكَجْعَفٍر َوَمكٍَّة َوَكالَحَرمْ ............ثَاِني الَمَعاِرِف الشَِّهیُر ِباْلَعَلمْ 

َشْیدِ ..................َوُأمُّ َعْمٍرو َوَأبي َسِعیدٍ   َوَنْحِو َكْهِف الظُّْلِم َوالرَّ

 َفُكْنَیٌة َوَغْیُرُه اْسٌم َأْو َلَقبْ ................َفَما َأَتى ِمْنُه ِبُأمٍّ َأْو ِبَأبْ 

 َفَلَقٌب َواِالْسُم َما َال ُیْشِعرُ ...............َفَما ِبَمْدٍح َأْو ِبَذمٍّ ُمْشِعرُ 
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 َراِبُعَها َمْوُصوُل اِالْسِم َكالَِّذي................ٌة َكَذا َوِذيثَاِلثَُها ِإَشارَ 

 َكَما َتُقوُل ِفي َمَحلِّ الَمَحلْ ............َخاِمُسَها ُمَعرٌَّف ِبَحْرِف َألْ 

 ِلَواِحٍد ِمن هِذِه اَألْصَنافِ ...........َساِدُسَها َما َكاَن ِمْن ُمَضافِ 

 َواْبُن الَِّذي َضَرْبُتُه َواْبُن اْلَبِذي......ْیٍد َواْبُن ِذيَكَقْوِلَك اْبِني َواْبُن زَ 

 

 *****َباُب اَألْفَعالِ *****

 

 َماٍض َوِفْعُل اَألْمِر َواْلُمَضارعِ .............َأْفَعاُلُهْم َثَالَثٌة ِفي الَواِقعِ 

 ِبِه ُرِفعْ َعْن ُمْضَمٍر ُمحرٍَّك ......َفاْلَماِض َمْفُتوُح اَألَخیِر ِإْن ُقِطعْ 

ِمیُر ُسكَِّنا  َوَضمُُّه َمْع َواِو َجْمٍع ُعیَِّنا.........َفإْن َأتى َمْع َذا الضَّ

 َأْوَحْذف َحْرِف ِعلٍَّة َأْو ُنونٍ ...........َواْالْمُر َمْبِنيٌّ َعَلى السُّكونِ 

 َواِئدِ ِمَن الُحُروِف اَألْرَبِع الزَّ .............َواْفَتِتُحوا ُمَضاِرعًا ِبَواِحدِ 

 َیْجَمُعَها َقْوِلي َأَنْیُت َیاَفَتى.............َهْمٌز َوُنوٌن َوَكَذا َیاٌء وتَا

 َوَفْتُحَها ِفیما ِسَواُه ُمْلَتَزمْ .......وَحْیُث َكاَنْت ِفي ُرَباِعيٍّ ُتَضمّ 

 

 *****َباُب ِإْعَراِب اْلِفْعلِ *****

 

َدا  َعْن َناِصٍب َوَجاِزٍم تََأبََّدا..............َرْفُع الُمَضارِع الَِّذي َتَجرَّ

 َكَذا ِإَذْن ِإْن ُصدَِّرْت َوَالُم َكيْ .......فاْنِصْب ِبَعْشٍر َوْهَي َأْن َوَلْن َوَكيْ 

 َواْلَواُو َواْلَفا ِفي َجَواٍب َوَعَنْوا.............َوَالْم َجْحٍد َوَكَذا َحتَّى َوَأوْ 

 َكَال َتُرْم ِعْلمًا وتَْتُرِك التََّعبْ ..............َطَلبْ ِبِه َجَوابًا َبْعَد َنْفٍي َأْو 

 َوَال َوَالٍم َدلَّتَا َعَلى الطََّلبْ ..............َوَجْزُمُه ِبَلْم َوَلمَّا َقْد َوَجبْ 
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 َأيٌّ َمَتى َأیَّاَن َأْیَن َمْهَما...............َكَذاَك ِإْن وَما َوَمْن َوإَِذ َما

 َكِإْن َیُقْم َزْیٌد َوَعْمٌرو قْمَنا....................َفَما َوَأنَّىَوَحْیثَُما َوَكیْ 

 ِفْعَلْیِن َلْفظًا َأْو َمَحال� ُمْطَلَقا.............َواْجِزْم ِبِإْن َوَما ِبَها َقْد ُأْلِحَقا

 ْرِط اْمَتَنعْ َبْعَد اَألَداِة َمْوِضَع الشَّ ..............َوْلَیْقَتِرْن ِباْلَفا َجَواٌب َلْوَوَقعْ 

 

 *****َباُب َمْرَفوَعاِت اَألْسَماءِ *****

 

 َمْعُلوَمَة اَألْسَماِء ِمْن تَْبِویِبَها..........َمْرُفوُع االْسَما َسْبَعٌة َنْأتي ِبَها

 ِبِفْعِلِه َواْلِفْعُل َقْبَلُه َوَقعْ .........َفاْلَفاِعُل اْسٌم ُمْطَلقًا َقِد اْرَتَفعْ 

َدا َوَواِجٌب ِفي  ِإَذا ِلَجْمٍع َأْو ُمثَنَّى ُأْسِنَدا.........اْلِفْعِل َأْن ُیَجرَّ

ْیُدوَنا ْیَداِن َوازَّ  َكَجاَء َزْیٌد َوَیِجي َأُخوَنا............َفُقْل َأَتى الزَّ

 َفالظَّاِهَر اللَّْفُظ الَِّذي َقْد ذِكَرا.............َوَقسَُّموُه َظاِهرًا َوُمْضَمَراً 

 َكُقْمُت ُقْمنا ُقْمَت ُقْمِت ُقْمُتَما........َوالُمْضَمُر اْثَنا َعَشَر َنْوعًا ُفسَِّما

 َقاُموا َوُقْمَن َنْحُو ُصْمتُْم َعاَما...........ُقْمُتنَّ ُقْمُتْم َقاَم َقاَمْت قاما

َماِئُر الُمْنفَ ................َوَهِذِه َضَمائٌر ُمتَِّصَلهْ   ِصَلهْ َوِمْثُلَها الضَّ

 َكَلْم ٍیُقْم ِإالَّ َأَنا َأْو َأْنتُمُ .............َوَغْیُر َذْیِن ِباْلِقَیاِس ُیْعَلمُ 

 

 *****َباُب َناِئِب اْلَفاِعلِ *****

 

 َمْفُعوَلُه ِفي ُكلِّ َماَلُه ُعِرفْ ..........َأِقْم َمَقاَم اْلَفاِعِل الَِّذي ُحِذفْ 

 ِإْن َلْم َتِجْد َمْفُعوَلُه الَمْذُكوَرا........َمْجُروَراَأْو َمْصَدرًا َأْو َظْرفًا َأْو 

ُل اْلِفْعِل الَِّذي ُهَنا ُیَضمّ   َوَكْسُر َماَقْبَل اَألَخْیِر ُمْلَتَزمْ ...........َوَأوَّ
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 ُمْنَفِتٌح َكُیدََّعى َوَكادُِّعي.......ِفي ُكلِّ َماٍض َوْهَو ِفي الُمَضارعِ 

ُل الِفْعِل الَِّذي  ُمْنَكِسٌر َوْهَو الَِّذي َقْد َشاَعا..............َكَباَعا َوَأوَّ

 ثَاِنیِهَما َكُیْكَرُم الُمَبشِّرُ .............َوَذاَك ِإمَّا ُمْضَمٌر َأْو ُمْظَهرُ 

ِمْیُر َفْهَو َنْحُو َقْوِلَنا  ُدِعیُت ُأْدعى َماُدِعي ِإالَّ َأَنا............َأمَّا الضَّ

 

 *****َدإ َواْلَخَبرَباُب الُمْبتَ *****

 

دُ ................اْلُمْبُتَدا اْسٌم َرْفُعُه ُمَؤبَّدُ   َعْن َكلِّ َلْفٍظ َعاِمٍل ُمَجرَّ

 ُمَطاِبقًا ِفي َلْفِظِه ِلْلُمْبَتَدا..........َواْلَخَبُر اْسُم ُذو اْرِتَفاٍع ُأْسِنَدا

ْیَداِن قاِئَمانِ َوَقوْ ...............َكَقْوِلَنا َزْیٌد َعَظیُم الشَّانِ   ِلَنا الزَّ

ْیُدوَن قاِئُموَنا  َوِمْنُه َأْیضًا َقاِئٌم َأُخوَنا.................َوِمْثُلُه الزَّ

 َأو ُمْضَمٌر َكَأْنَت َأْهٌل ِللَقَضا.........َواْلُمْبَتَدا اْسٌم َظاِهٌر َكَما َمضى

ِمیِر َبْل ِبُكلِّ َما اْنَفَصلْ  ِمنَ ............َوَال َیُجوُز اِالْبِتَدا ِبَما اتََّصلْ   الضَّ

 َأْنُتنَّ َأْنتُْم َوْهَو َوْهَي ُهْم ُهَما...............َأَنا َوَنْحُن َأْنَت َأْنِت َأْنُتَما

 َوَقْد َمضى ِمْنَها ِمثَاٌل ُمْعتََبْر ...........َوُهنَّ َأْیضًا َفالَجِمیُع اْثَنا َعَشْر 

ُل اللَّْفُظ الَِّذي ِفي النَّْظِم َمرّ ..............َیْأِتي الَخَبْر َوُمْفَردًا َوَغْیُرُه   َفاَألوَّ

 َال َغْیُر َوْهَي الظَّْرُف َواْلَمْجُرورُ ..............َوَغْیُرُه ِفي َأْرَبٍع َمْحُصورُ 

 رْ َواْلُمْبَتَدا َمْع َماَلُه ِمَن الَخبَ ...........َوَفاِعٌل َمْع ِفْعِلِه الَِّذي َصَدرَ 

 َواْبِني َقَرا َوَذا َأُبوُه َقاِري...........َكَأْنَت ِعْنِدي َواْلَفَتى ِبَداِري

 

 *****َكاَن َوَأَخَواُتَها*****
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 ِبَها اْنِصَبْن َكَكاَن َزْیٌد َذا َبَصْر ...........ِإْرَفْع ِبَكاَن الُمْبَتَدا اْسمًا َواْلَخَبْر 

 َوَهَكَذ َأْصَبَح َصاَر َلْیَسا............َكَذاَك َأْضحى َظلَّ َباَت َأْمسى

 َأْرَبُعَها ِمْن َبْعِد َنْفٍي َتتَِّضحْ ...............َفِتىَء َواْنَفكَّ َوَزاَل َمْع َبِرحْ 

 َوْهَي الَِّتي َتُكوُن َمْصِدِریَّهْ .................َكَذاَك َداَم َبْعَد َما الظَّْرِفیَّهْ 

ْفَتُه ِممَّ   َمْن َمْصَدٍر َوَغْیِرِه ِبِه اْلَتَحقْ .................ا َسَبقْ َوُكلُّ َما َصرَّ

 َواْنُظْر ِلَكْوِني ُمْصِبحًا ُمَواِفیا..............َكُكْن َصِدیقًا َال َتُكْن ُمَجاِفیاً 

 

 *****ِإنَّ َوَأَخَواُتَها*****

 

 َكِإنَّ َزْیدًا ُذو َنَظرْ َتْرَفُعُه ..........َتْنِصُب ِإنَّ الُمْبَتَدا اْسمًا َواْلَخَبْر 

 َوَهَكَذا َكَأنَّ َلِكنَّ َلَعلّ .............َوِمْثُل ِإنَّ َأنَّ َلْیَت ِفي اْلَعَملْ 

 َوَلْیَت ِمْن َأْلَفاِظ َمْن َتَمنَّى...................َوَأكَُّدوا الَمْعَنى ِبِإنَّ َأنَّا

 واْسَتْعَمُلوا لِكنَّ ِفي اْسِتْدَراِكي................َكّأنَّ ِللتَّْشِبیِه ِفي الُمُ◌ُ◌َحاِكي

 َكَقْوِلِهْم َلَعلَّ َمْحُبوِبي َوَصلْ ......................َوِلَتَرجٍّ َوَتَوقٍُّع َلَعلّ 

 

 *****َظنَّ َوَأَخَواُتَها*****

 

 اَألَثرْ  َوُكلِّ ِفْعٍل َبْعَدَها َعَلى..............ِإْنِصْب ِبَظنَّ الُمْبَتَدا َمَع اْلَخَبْر 

 َرَأْیُتُه َوَجْدُتُه َعِلْمُتهُ ....................َكِخْلُتُه َحِسْبُتُه َزَعْمُتهُ 

ْفَتُه َفْلُیْعَلَما...................َجَعْلُتُه اتََّخْذُتُه َوُكلِّ َما  ِمْن َهِذِه َصرَّ

 َهَذا الَمَكاَن َمْسِجَدا َواْجَعْل َلَنا..............َكَقْو ِلِهْم َظَنْنُت َزْیدًا ُمْنِجَدا
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 *****َباُب النَّْعتِ *****

 

 َیعوُد ِلْلَمْنُعوِت َأْو ِلُمْظَهرِ ................َراِفٌع ِلُمْضَمرِ  النَّْعُت ِإمَّا

ُل اْلِقْسَمْیِن ِمْنُه َأْتِبعِ   َمْنُعوَتُه ِمْن َعْشَرٍة ِألَ◌ْرَبعِ ...............َفَأوَّ

 َخْفٍض َأْو اْنِتَصابِ  ِمْن َرْفٍع َأوْ ..........َأْوُجِه اِإلْعَرابِ ِفي َواِحٍد ِمْن 

دِّ َوالتَّْعِریِف َوالتَّْنِكیرِ .............َكَذا ِمَن اِإلْفَراِد َوالتَّْذِكیرِ   َوالضِّ

 َوَجاَء َمْعُه ِنْسَوٌة َحَواِملُ ............َكَقْوِلَنا َجاَء اْلُغَالُم الَفاِضلُ 

 َوإِْن َجَرى الَمْنُعوُت َغْیَر ُمْفَردِ ...............ِقْسَمْیِن ِمْنُه َأْفِردِ َوثَاِني الْ 

 ُمَطاِبقًا ِلْلُمْظَهِر الَمْذَكورِ ...........واْجَعْلُه ِفي التَّأِنیِث َوالتَّْذِكیرِ 

تَانِ   َمْنَطِلٌق َزْوَجاُهَما اْلَعْبَدانِ ...................ِمثَاُلُه َقْد َجاَء ُحرَّ

 َزْوَجُتُه َعْن َدْیِنَها الُمْحتَاِج َلهْ ..................َوِمْثُلُه َأَتى ُغَالٌم َساِئَلهْ 

 

 *****َباُب اْلَعْطفِ *****

 

 َعَلْیِه ِفي ِإْعَراِبِه الَمْعُروفِ ...............َوَأْتَبعوا الَمْعُطوَف ِباْلَمْعطوفِ 

 ِإْتَباِع ُكلِّ ِمْثَلُه ِإْن ُیْعَطفِ .............ِفيَوَتْسَتِوي اَألْسَماُء َواألَْفَعاُل 

 َحتَّى َوَبْل َوَال َوَلِكِن َأمَّا....................ِباْلَواِو َواْلَفا َأْو َوَأْم َوثُمَّ 

 َزْیدًا َوَعْمرًا ِباللَِّقا َواْلَمْطَعمِ ................َكَجاَء َزْیٌد ثُمَّ َعْمٌرو َوَأْكِرمِ 

 َیُزوَل الُمْنَكرُ  َحتَّى َیُفوَت َأوْ .................َیْحُضُروا َلْم َیْأُكُلوا َأو َوِفَئةٌ 

 

 *****َباُب التَّوِكیدِ *****
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 َفَیْتَبُع الُمَؤكَُّد الُمَؤكََّدا.............َوَجاِئٌز ِفي اِالْسِم َأْن ُیَؤكََّدا

 ُمَنكٍِّر َفَمْن ُمَؤكٍَّد َخالَ .........ِفي َأْوُجِه اِإلْعَراِب َوالتَّْعِریِف الَ 

 َنْفٌس َوَعْیٌن ثُمَّ ُكلُّ َأْجَمعُ ................َوَلْفُظُه الَمْشُهوُر ِفیِه َأْرَبعُ 

 ِمْن َأْكَتٍع َوَأْبَتٍعِ◌ َوَأْبَصَعا...................َوَغْیُرَها َتَواِبٌع َألِ◌ْجِمَعا

َرا..............َكَجاَء َزْیٌد َنْفُسُه َوُقْل َأَرى  َجْیَش اَألِمیِر ُكلَُّه تََأخَّ

 َمْتُبوَعًة ِبَنْحِو َأْكَتِعیَنا.............َوطْفُت َحْوَل اْلَقْوِم َأْجَمعیَنا

 ِبَلْفِظَها َكَقْوِلَك اْنَتَهى اْنَتَهى................َوإِْن ُتَؤكِّْد َكْلَمًة َأَعْدَتَها

 

 *****َباُب اْلَبَدلِ *****

 

 َواْلُحْكُم ِللثَّاِني َوَعْن َعْطٍف َخالَ ..............ٌم َأْو ِفْعٌل ِلِمْثِلِه َتالَ ِإَذا اس

لِ   ُمَنقِّبًا َلُه ِبَلْفِظ اْلَبَدلِ ..............َفاْجَعْلُه ِفي ِإْعَراِبِه َكاَألوَّ

 اْنَضَبطْ  َكَذِلَك ِإْضَراٌب ًفِباْلَخْمسِ ............ُكلُّ َوَبْعٌض َواْشِتَماٌل َوَغَلطْ 

 ِعْنِدي َرِغیفًا ِنْصَفُه َوَقْد َوَصلْ ..............َكَجاَءِني َزْیٌد َأخوَك وَأَكلْ 

 َوَقْد َرِكْبُت اْلَیْوَم َبْكرًا اْلَفَرْس ..............ِإَليَّ َزْیٌد ِعْلُمُه الَِّذي َدَرْس 

 َقْصدًا َفِإْضَراٌب َفَقطْ  َأْو ُقْلَتهُ ..........ِإْن ُقْلَت َبْكرًا ُدوَن َقْصٍد َفَغَلطْ 

 َیْدُخْل ِجَنانًا َلْم َیَنْل ِفیَها َتَعبْ ........َواْلِفْعُل ِمْن ِفْعٍل َكَمْن ُیْؤِمْن ُیَثبْ 

 

 *****َباُب َمْنُصوَباِت اَألْسَماءِ *****

 

 َمْنُصوَبٌة َوَهِذِه َعْشٌر َتَلتْ ..........َثَالَثٌة ِمْن ِساِئِر اَألْسَما َخَلتْ 

ُلَها ِفي الذِّْكِر َمْفُعوٌل ِبهِ ...............ُكلَُّها تَْأِتي َعَلى َتْرِتیِبهِ وَ   َأوَّ
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 َعَلْیِه ِفْعٌل َكاْحَذُروا َأْهَل الطََّمعْ .........َوَذِلَك اْسٌم َجاَء َمْنُصوبًا َوَقعْ 

 ِذي َظَهْر َوَقْد َمضى التَّْمِثیُل ِللَّ .........ِفي َظاِهٍر َوَمْضَمٍر َقِد اْنَحَصْر 

 َكَجاَءِني َوَجاَءَنا َوُمْنَفِصلْ ...........َوَغْیُرُه ِقْسَماِن َأْیضًا ُمتَِّصلْ 

 َحیَّْیَت َأْكِرْم ِبالَِّذي َحیَّاَنا....................ِمثَاُلُه ِإیَّاي َأْو ِإیَّاَنا

 ُكلٍّ َمتَِّصلْ  َوِباللََّذْیِن َقْبلَ ..........َوِقْس ِبَذْیِن ُكلَّ ُمْضَمٍر ُفِصلْ 

 َماَجاَء ِمْن َأْنَواِعِه ِفي اثَنْي َعَشْر ..........َفُكلُّ ِقْسٍم ِمْنُهَما َقِد اْنَحَصْر 

 

 *****َباُب الَمْصَدرِ *****

 

 َفُقْل َیُقوُم ثُمَّ ُقْل ِقَیاَما.............َوإِْن ُتِرْد َتْصِریَف َنْحِو قاَما

 َوَنْصُبُه ِبِفْعِلِه ُمَقدَّرُ ...............رُ َفَما َیِجيُء ثَاِلثًا َفاْلَمْصدَ 

 ِفي اللَّْفِظ َواْلَمْعَنى َفَلْفِظی�ا ُیَرى............َفِإْن ُیَواِفْق ِفْعَلُه الَِّذي َجَرى

 ِبَغْیِر َلْفِظ اْلِفْعِل َفْهَو َمْعَنِوي.........َأْو َواَفَق المْعَنى َفَقْط َوَقْد ُرِويَ 

لِ  َفُقْم ِقَیاماً   َوُقْم ُوُقوفًا ِمْن َقِبیِل َما َیِلي..............ِمْن َقِبیِل اَألوَّ

 

 *****َباب الَظْرفِ *****

 

 ُكلُّ َعَلى َتْقِدیِر ِفي ِعْنَد الَعَربْ .........ُهَو اْسُم َوْقٍت َأْو َمَكاٍن اْنَتَصبْ 

 ِفي َغْیِرِه َفْلُیْعَلَما َوُمْطَلقاً ..............ِإَذا َأَتى َظْرُف الَمَكاِن ُمْبَهَما

 َكِسْرُت ِمیًال واْعَتَكْفُت َأْشُهَرا..........َوالنَّْصُب ِباْلِفْعِل الَِّذي ِبِه َجَرى

 َأْوُمدًَّة َأْو ُجْمَعًة َأْوِحبَنا.................َأْو َلْیَلًة َأْو َیْومًا َأْو ِسِنینَ 

 َأو ُغْدَوًة َأو ُبْكَرًة ِإلى السََّفْر ..........َأْو ُقْم َصَباحًا َأْو َمَساًء َأْوَسَحْر 
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 َأو ُصْم َغَدًا َأو َسْرَمَدًا َأو األََبدْ ............َأْو َلْیَلَة اْإلِ◌ْثَنْیِن َأْو َیْوَم اَألَحدْ 

 َأو َخْلَفُه َوَراَءُه ُقدَّاَمهْ .............واْسُم الَمَكاِن َنْحُو ِسْر َأَماَمهْ 

 َأْو َفْوَقُه َأو َتْحَتُه ِإَزاَءهُ ......................َتْلَقاَءهُ  َیِمیَنُه ِشَماَلهُ 

 َأو ُدوَنُه َأو َقْبَلُه َأو َبْعَدهُ ...............َأْو َمْعُه َأْو ِحَذاَءُه َأْو ِعْنَدهُ 

 َوَهُهَنا ِقْف َمْوِقفًا َسِعیدا...................ُهَناَك ثُمَّ َفْرَسخًا َبِریدا

 

 *****اُب الَحالِ بَ *****

 

 ُمَفسِّرًا ِلُمْبَهِم اْلَهْیآتِ ..........الَحاُل َوْصٌف ذو اْنِتَصاٍب آِتي

را...................َوإِنََّما ُیْؤَتى ِبِه ُمْنكََّرا  َوَغاِلبًا ُیْؤَتى ِبِه ُمَؤخَّ

 ْكتوفاَوَقْد َضَرْبُت َعْبَدُه مَ ................َكَجاَء َزْیٌد َراِكبًا َمْلُفوفا

 َوَقْد َیِجيُء َجاِمدًا ُمَؤوَّال.............َوَقْد َیِجيُء ِفي اْلَكَالِم َأوَّالَ 

را  ُمَعرٌَّف َوَقْد َیجي ُمَنكََّرا............َوَصاِحُب الَحاِل الَِّذي َتَقرَّ

 

 *****َباُب التَّْمِییزِ *****

 

 ِلِنْسَبٍة َأْو َذاِت ِجْنٍس َقدََّرا.............َتْعِریُفُه آْسٌم ُذو اْنِتَصاٍب َفسََّرا

 َقْدرًا َوَلِكْن َأْنَت َأْعَلى َمْنزِالَ ...............َكاْنَصبَّ َزْیٌد َعَرقًا َوَقْد َعالَ 

 َأو اْشَتَرْیُت َأْلَف ِرْطٍل َساَجا....................َوَكاْشَتَرْیُت َأْرَبعًا ِنَعاَجا

 َأْو َقْدَر َباٍع َأْو َذَراٍع َخز�ا.........................اَأْو ِبْعُتُه َمِكیَلًة َأُرز� 

َرا...................َوَواِجُب التَّْمِییِز َأْن ُیْنكََّرا  َوَأْن َیكوَن ُمْطَلقًا ُمَؤخَّ
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 *****َباُب اِالُ◌ْسِتْثَناءِ *****

 

 ِمْن ُحْكِمِه َوَكاَن ِفي اللَّْفِظ اْنَدَرجْ ............اْلَكَالِم َما َخَرجْ  َأْخِرْج ِبهِ 

 ِإالَّ َوَغْیرًا َوِسَوى ُسوًى َسَوا........ْسِتْثَنا الَِّذي َقْد َحَوىَوَلْفُظ االِ 

 َما َأْخَرَجْت ِمْن ِذي َتَماٍم ُموَجبِ .......َخَال َعَدا َحاَشا َفَمْع ِإالَّ اْنِصبِ 

 َوَقْد رَأْیُت اْلَقْوَم ِإالَّ َخاِلَدا...........اَم ُكلُّ اْلَقْوِم ِإالَّ َواِحَداكقَ 

 َفَأْبِدَلْن َوالنَّْصُب ِفیِه ُضعَِّفا.........َوإِْن َیُكْن ِمْن ِذي َتَماٍم اْنَتَفى

 هِ َوَما ِسَواُه ُحْكُمُه ِبَعْكسِ ............َهَذا ِإَذا اْسَتْثَنْیُه ِمْن ِجْنِسهِ 

 َوانَّْصُب ِفي ِإالَّ َبِعیرًا َأْكَثرُ ............َكَلْن َیُقوَم الَقْوُم ِإالَّ َجْعَفرُ 

 َقْد ُأْلِغَیْت َواْلَعاِمُل اْسَتَقالَّ ..............َوإِْن َیُكْن ِمْن ناِقٍص َفِإالَّ 

 َخاَك َمْقِبالَ َوَال َأَرى ِإالَّ أَ ................َكَلْم َیُقْم ِإالَّ َأبوَك َأوَّالَ 

 َیُجوُز َبْعَد السَّْبَعِة اْلَبَواِقي.........َوَخْفُض ُمْستَْثنًى َعَلى اِإلْطَالقِ 

 ِبَما َخَال وَما َعَدا َوَما َحَشا...........َوالنَّْصُب ّأْیضًا َجاِئٌز ِلَمْن َیَشا

 

 *****َباُب َال اْلَعاِمَلِة َعَمَل ِإنَّ *****

 

 َفاْنِصْب ِبَها ُمَنكَّرًا ِبَها اتََّصلْ ............ِم ِإنَّ ِفي اْلَعَملْ َوُحْكُم َال َكُحكْ 

 َكَال ُغَالَم َحاِضٌر مَكاِفي.................ُمَضافًا َأْو ُمَشاِبَه اْلُمَضافِ 

َرْت َأْجَرْیَتَها  َكَذاَك ِفي اَألْعَماِل َأْو َأْلَغْیَتَها..................َلِكْن ِإَذا َتَكرَّ

َنا................َوِعْنَد ِإْفَراِد اْسِمَها اْلَزِم اْلِبَنا  ُمَركََّبا َأْو رْفَعُه مَنوِّ

 َأْیضًا َوإِْن َتِرَفْع َأخًا َال َتْنِصَبا................َكَال َأٌخ َوَال َأٌب َواْنِصْب َأَبا
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ْفَت اْسَمَها َأْو ُفِصالَ  ن َواْلَتِزْم َتْكَراَر الَ َفاْرَفْع وَ .............َوَحْیُث َعرَّ  َنوِّ

 َوَال َلَنا َعْبٌد َوَال َما ُیدََّخْر ..................َكَال َعِليٌّ َحاِضٌر َوَال ُعَمْر 

 

 *****َباُب النَِّداءِ *****

 

 َوُمْفَرٌد مَنكٌَّر َقْصدًا ُیَؤمّ ............َخْمٌس تَناَدى َوْهَي َمْفَرٌد َعَلم

 َكَذا الُمَضاُف َوالَِّذي َضاَهاهُ ......................ِسَواهُ  َوُمْفَرٌد ُمَنكَّرٌ 

 َعَلى الَِّذي ِفي َرْفِع ُكلِّ َقْد ُعِلمْ .................َفاَألوََّالِن ِفیِهَما اْلِبَنا َلِزمْ 

 َوالنَّْصُب ِفي الثََّالَثِة اْلَبَواِقي.............ِمْن ِغیِر تَْنِویٍن َعَلى اِإلْطَالقِ 

 َیا َغاِفًال َعْن ِذْكِر َربِِّه َأِفقْ .............َكَیا َعِليٌّ َیا غَالِمي ِبي اْنَطِلقْ 

 َوَیا َلِطیفًا ِباْلعَباِد اْلُطْف ِبَنا...........َیا َكاِشَف اْلَبْلَوى َوَیا َأْهَل الثََّنا

 

 *****َباُب الَمْفُعوِل ِألَ◌ْجِلهِ *****

 

 ِلِعلَِّة اْلِفْعِل الَِّذي َقْد َكاَنا............َأَتى َبَیاَناِوالَمصَدَر اْنِصْب ِإْن 

 فیما َلُه ِمْن َوْقِتِه َوَفاِعِلهْ ..............َوَشْرُطُه اتَِّحاُدُه َمْع َعاِمِلهْ 

 َواٍقْ◌ِصْد َعِلیًَّا اْبِتَغاَء ِبرِّهِ ..................َكُقْم ِلَزْیٍد اتَِّقاَء َشرِّهِ 

 

 *****الَمْفُعوِل َمَعهُ َباُب *****

 

 َمْن َكاَن َمْعُه ِفْعُل َغْیِرِه َجَرى.............َتْعِریُفُه اْسٌم َبْعَد َواٍو َفسََّرا
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 َأْوِشْبِه ِفْعٍل َكاْسَتَوى الَماَوالَخَشبْ ......َفاْنِصْبُه ِباْلِفْعِل الَِّذي ِبِه اْصَطَحبْ 

 َوَنْحُو ِسْرُت َواَألِمیَر ِلْلُقَرى..............َوَكاَألِمیُر َقاِدٌم َواْلَعْسَكَرا

 

 *****َباُب َمْخفوَضاِت اَألْسَماءِ *****

 

 الَحْرُف َوالُمَضاُف َواِإلْتَباعُ .................َخاِفُضَها َثَالَثٌة َأْنَواعٌ 

 َباٌء َوَكاٌف ِفي َوَالٌم َعْن َعَلى............َأمَّا الُحُروُف َهُهَنا َفِمْن ِإَلى

 ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ َواُو ُربَّ الُمْنَحِذفْ ...........َكَذاَك َواٌوَبا َوتَاٌء ِفي الَحِلفْ 

 َوِجْئُت ِلْلَمْحُبوِب ِباْشِتَیاقِ ..........َكسْرُت َمْن ِمْصَر ِإَلى اْلِعَراقِ 

 

 *****َباُب اِإلَضاَفةِ *****

 

 ُنوَنُه َكَأْهُلُكْم َأْهُلوَنا َأوْ ............ِمَن الُمَضاِف َأْسِقِط التَّْنِویَنا

 َكَقاِتَال ُغَالَم َزْیٍد ُقِتالَ .......ِواْخِفْض ِبِه اِالْسَم الَِّذي َلُه َتالَ 

 َأْو ِمْن َكَمْكِر اللَّْیِل َأو َغَالِمي...............َوْهَو َعَلى َتْقِدیِر َأْو َالمِ 

 وَكَباِب َساجِ َأْو َثْوِب َخزٍّ أَ ..............َأْو َعْبِد َزْیٍد َأْو ِإَنا ُزَجاجِ 

 َمْبُسوَطٌة ِفي اَألْرَبِع التََّواِبعِ ...........َوَقْد َمَضْت َأْحَكاُم ُكلِّ َتاِبعِ 

َشاِد َواْلُهَدى َفَنْرتَِفعْ ...............َفَیا ِإَلِهي اْلُطْف ِبَنا َفَنتَِّبعْ   ُسْبَل الرَّ

 َبْعَد اْنِتَها ِتْسٍع ِمَن الِمِئیَنا..........َوِفي ُجَماَدى َساِدِس السَّْبِعیَنا

 ِفي ُرْبِع َأْلٍف َكاِفَیا َمْن َأْحَكَمهْ )..............الُمقدَِّمهْ (َقْد َتمَّ َنْظُم َهِذِه 

 ِذي اْلَعْجِز َوالتَّْقِصیِر َوالتَّْفِریطِ ...........الشََّرِف اْلَعْمِریِطي َنْظُم اْلَفِقیرِ 

 َعَلى َجِزیِل اْلَفْضِل َواِإلْنَعامِ ..............ِه َمَدى الدََّوامِ َواْلَحْمُد ِللَّ 
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َالِة َوالتَّْسِلیمِ   َعَلى النَِّبيِّ الُمْصَطَفى اْلَكِریمِ ...............َوَأْفَضُل الصَّ

 َأْهِل التَُّقى َواْلِعْلِم َواْلَكَمالِ .................ُمَحمٍَّد َوَصْحِبِه َواآللِ 
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 :قائمة المصادر والمراجع -

تبسیط اآلجّرومّیة، تحقیق سلیمان إبراهیم البلكیمي، دار : إبراهیم أحمد الوقفي .1

 2009، )دط(الفضیلة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

وواقع، دار الفكر للنشر والتوزیع، إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة  .2

 .1987، 1عمان، ط

إبراهیم حامد األسطل، فریاال یونس الخالدي، مهنة التعلیم وأدوار المعلم في  .3

مدرسة المستقبل، دار الكتاب الجامعي، العین اإلمارات العربیة المتحدة، 

 .1،2005ط

، 2، طإبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر .4

 .1992 -ه1413

ابن السراج، األصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة  .5

 .1، ج1996، 3للنشر، بیروت، ط

، 1ابن خلدون، المقدمة، تحقیق عبد اهللا محمد الدرویش، دار البلخي، دمشق، ط .6

 .2م، ج2004

سى ابن معط، الفصول الخمسون، تحقیق محمود محمد الطناحي، مطبعة عی .7

 .1977، )د ط ( ألبابي الحلبي، القاهرة، مصر، 

، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، )جمال الدین بن مكرم ( ابن منظور  .8

 ). 6( ، المجلد )د ت ( ، )د ط ( مصر، 

أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب  .9

 ).د ت(، )د ط ( المصریة، 

 

البركات بن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین،  أبو .10

تحقیق جودة مبروك محمد مبروك، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، 

 .2002، 1القاهرة،ط
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ر السنیة في دراسة المقدمة اآلجّرومّیة، عبد الوهاب علوش، الدر بكر ماهر بن  أبو .11

 .hpp://www.meha medrabeea :الدراسة موجودة على هذا الرابط

Com./ book 1-1396- doc  

عبد اهللا خالد بن عبد اهللا باحمید األنصاري، شرح المقدمة اآلجّرومّیة، دار  أبو .12

 .ه1424، 1االعتصام للنشر والتوزیع، الریاض، ط

أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، دیوان  .13

 .2009، 2ة، الجزائر، طالمطبوعات الجامعی

، عالم )أهمیتها، مصادرها، وسائل تنمیتها(الحصیلة اللغویة : محمد المعتوقأحمد  .14

سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون (المعرفة 

 .)د ت(، )د ط(، الكویت، )آلدابوا

، مخبر الممارسات ووظائفهإسماعین ونوغي، قضایا في وضع النحو العربي  .15

 ). 09( م، العدد 2012اللغویة، جامعة میلود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، قسم ماجستیرأكلي سوریة، حركة تیسیر تعلیم النحو العربي في الجزائر، رسالة  .16

 .2012اللغة واألدب العربي، جامعة میلود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

أیمن أمین عبد الغني، الكافي في شرح اآلجرومیة، مراجعة تمام حسان، دار  .17

 .2011، )د ط(التوفیقیة للتراث، القاهرة، 

تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، إربد،  ،بشیر إبریر .18

 .2007، 1األردن، ط

اللسانیة الحدیثة،  بشیر إبریر وآخرون، مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات .19

، )د ط (مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 

2009. 

حسني عبد الباري عصر، االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین  .20

، )د ط ( اإلعدادیة والثانویة، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، مصر، 

2005. 

ر، مقدمة في النحو، تحقیق عز الدین التنوخي، مطبوعات مدیریة خلف األحم .21

 .1961، )دط(إحیاء التراث القدیم، دمشق، 
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قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب ( عالم الدین الزركلي، األخیر  .22

، 2002، 13، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط )والمستعربین والمستشرقین 

 .8ج

اشور، محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها بین راتب قاسم ع .23

 .2009، 1النظریة والتطبیق، دار الكتب الحدیث، إربد، عمان، ط

، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، إسماعیلزكریاء  .24

 .2005، )د ط ( مصر، 

في تدریس اللغة العربیة، عالم الكتب  سعاد عبد الكریم الوائلي، اتجاهات حدیثة .25

 .2005، 1الحدیث، إربد، األردن، ط

سعدون محمود الساموك، هدى علي جواد الشمري، مناهج اللغة العربیة وطرق  .26

 .2005، 1تدریسها، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط

، ، عالم الكتب الحدیث)دراسة تحلیلیة تطبیقیة (سعیدة كحیل، تعلیمیة الترجمة،  .27

 .2009، 1إربد، لبنان، ط

، الكتاب، تحقیق عبد السالم محمد هارون، مكتبة )عمرو بن عثمان (سیبویه  .28

 .1، ج1988، 3الخانجي، القاهرة، مصر، ط

، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، )جالل الدین عبد الرحمن (وطي یالس .29

 .1، ج1979، )2ط(، م، دار الفكر، القاهرة، مصرتحقیق محمد أبو الفضل إبراهی

شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر األموي، دار المعارف، القاهرة، مصر،  .30

 .319، ص1987، 8ط

 صالح بلعید، .31

   ،د (ألفیة ابن مالك في المیزان، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

 .1995، )ط

 2009، )د ط(للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  مقاالت لغویة، دار هومة. 

 2000، 3دروس في اللسانیات التطبیقیة دار هومة، بوزریعة، الجزائر، ط. 

طه علي حسین الدلیمي، تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات  .32

 .2009، 1التجدیدیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط



 عجارملاو رداصملا ةمئاق
 

96 
 

تقدیم (جاهات الحدیثة السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء االتظبیة سعید  .1

 .2002، 1، الدار المصریة اللبنانیة للنشر، ط)حسن شحاته

، مجلة )مقاربة لسانیة بیداغوجیة ( عابد بوهادي، تحلیل الفعل الدیداكتیكي  .33

دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 

 .2012، 2عددال

 .1، ج)د ت ( ، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط .34

عبد الرحمان عبان، الشعر التعلیمي في األدب الجزائري القدیم على عهد  .35

، ماجستیر، رسالة )ابن معطي نموذجا ( الموحدین دراسة في موضوعاته وبنیته 

 .2008ورقلة، الجزائر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة قاصدي مرباح، 

عبد العلیم إبراهیم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة، دار المعارف للنشر  .36

 .1991، 14والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

عالم دراسة في األ(الجزائر عبد القادر بقادر، اآلجّرومّیة بین النظم والشرح في  .37

 .2015، 23، العدد ، مجلة األثر، جامعة ورقلة، الجزائر)وأنماط التألیف 

الزاد النفیس والسند األنیس في علم ( عبد القادر لورسي، المرجع في التعلیمیة   .38

 .2014، )د ط( ، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، )التدریس 

عبد الكریم القریشي، مرتكزات التدریس الجید، مجلة األثر، جامعة قاصدي مرباح،  .39

 .2006، 5ورقلة، الجزائر، عدد

د اهللا بن عویقل السلمي، المتون والشروح والحواشي والتقریرات في التألیف عب .40

النحوي، مجلة األحمدیة، جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمیة، الریاض، 

 ). 4(ه العدد 1420السعودیة، 

( ، دار الثقافة العربیة، )عرض وتحلیل ( علي أبو المكارم، تعلیم النحو العربي  .41

 .1993، )ط د(، )دب 

 علي أحمد مدكور،  .42

 ،دط(تدریس فنون اللغة العربیة، دار الشواف للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر( ،

1991. 



 عجارملاو رداصملا ةمئاق
 

97 
 

 1ط األردن، عمان، والتوزیع، للنشر المسیرة دار العربیة، اللغة تدریس طرق، 

2007 

تدریس اللغة العربیة، دار الرائد العربي، بیروت لبنان،  أصول: علي جواد الطاهر .43

 .1984، 2ط

كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد علي حسین الدلیمي،  .44

 .2004، 1اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط

 العربیة، اللغة تدریس في حدیثة اتجاهات الوائلي، الكریم عبد سعاد الدلیمي، علي .45

 .2005 ،1ط األردن، إربد، الحدیث، الكتب عالم

 واالستراتیجیات التقلیدیة الطرائق بین العربیة اللغة تدریس الدلیمي، حسین علي .46

 .2009 ،1ط األردن، إربد، الحدیث، الكتب عالم التجدیدیة،

إحیاء ، دار )ترجم مضفي الكتب العربیة ( معجم المؤلفین: عمر رضا كّحالة .47

 .13، ج)د ت(، )دط(التراث العربي، بیروت، لبنان، 

عوض بن محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن  .48

، 1الثالث، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

1981. 

ار الحدیث، ، القاموس المحیط، د)مجد الدین محمد بن یعقوب ( الفیروز آبادي  .49

 .2008، )دط( القاهرة، مصر، 

كریم حسین ناصح الخالدي، مناهج التألیف النحوي، دار صفاء للنشر والتوزیع،  .50

 .2007عمان، األردن، 

مالك بن سالم بن مطر الهندري، الممتع في شرح اآلجّرومّیة، مكتبة صنعاء  .51

 .2004، 1األثریة، الیمن، ط

غوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي  وفق محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیدا .52

النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین 

 .2012، )د ط ( ملیلة، الجزائر، 

محمد بن صالح العثیمین، التعلیقات الجلیة على المقدمة اآلجّرومّیة، ضبط وتعلیق  .53

 .)د ت(، )د ط(، )دون بلد(العقیدة، أبو أنس أشرف بن یوسف بن حسین، دار 



 عجارملاو رداصملا ةمئاق
 

98 
 

محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، شرف الدین یحي العمریطي، متن اآلجّرومّیة  .54

 .)د ت(، )د ط(، )دون بلد(یلیه نظمها، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،

، أستاذ مكلف بالدروس بقسم اللغة "موضة أم ضرورة؟"محمد صاري، تیسیر النحو .55

إلنسانیة، جامعة عنابة، الجزائر، الموقع دابها، كلیة اآلداب والعلوم االعربیة وآ

 doc-1 www.mohamedrabeea.com/book1.10153: االلكتروني

محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار  .56

 .1963، )د ط( ، المعارف، القاهرة، مصر

نظم " محمود أبو الهدى الحسیني، محمد رجب دیب، شرح الدرة البهیة  .57

 .2012، 1، دار العصماء، سوریة، ط"اآلجّرومّیة

مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت،  .58

 .1، ج1993، 28ط

التحضیر، مطابع علي بن زید للطباعة والنشر،  مغزي بخوش محمد، بیداغوجیة .59

 .2013،)د ط(بسكرة، الجزائر، 

، دار المعرفة )دراسة تحلیلیة ( ممدوح عبد الرحمن، المنظومة النحویة  .60

 .2000، )د ط(الجامعیة، اإلسكندریة، 

یوسف مقران، مدخل في اللسانیات التعلیمیة، مؤسسة كنوز الحكمة،  .61

 .2013، )د ط ( األبیار، 

 

 

 

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  الصفحة  المحتوى

  ج-أ  ...................................................................................................مقدمة

    الدراسة النظریة: الفصل األول

    ....................................................................................................توطئة

  6  .................................................................وعناصرها أقسامها التعلیمیة  :أوال  

  6  ......................................................................مفهوم التعلیمیة  -1    

  8  .......................................................................أنواع التعلیمیة  -2    

  10  ...............................................................میةالعملیة التعلی أركان  -3    

  11  ......................................................تدریسه في مفهوم النحو العربي وطرائق  ثانیا  

  11  ..................................................................مفهوم النحو العربي  -1    

  14  .................................................................وظائف النحو العربي  -2    

  17  ...........................................................طرائق تدریس النحو العربي  -3    

  17  .............................................مفهوم طریقة التدریس وأنواعها -      

  24  ...........................................االتجاهات الحدیثة في تدریس النحو العربي  -4    

  27  ...................................................في النحو العربي النظم مفهومه وارهاصاته  ثالثا  

  27  .........).............................................التعلیمي(مفهوم النظم الشعري   -1    

     

  

  30  .......................................................النظم في النحو العربي وبدایاته  -2

  34  ..................................................أسباب نشأة النظم في النحو العربي  -3    

    الدراسة التطبیقیة: الفصل الثاني

  38  .................................................................................................تمهید  

  41  ..............................."لشرف الدین یحي العمریطي"الدراسة الشكلیة لنظم اآلجرومیة   أوال  

  41  .........................."لشرف الدین یحي العمریطي"لمحة موجزة عن صاحب النظم   -1    

 فهرس الموضوعات



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  42  .............................التعریف بمنظومة الدرة البهیة في نظم المقدمة اآلجرومیة  -2    

  43  ........................................منهج العرض والتقدیم في منظومة الدرة البهیة  -3    

  46  ......................منظومة الدرة البهیة في نظم المقدمة اآلجرومیة في إطارها العام  -4    

  48  ..........................................................دراسة مضمون منظومة الدرة البهیة  ثانیا  

  48  ................................................خصائص وممیزات محتوى الدرة البهیة  -1    

  60  ....................نماذج عن بعض المصطلحات التعلیمیة الواردة في نظم اآلجرومیة  -2    

  71  ....................................................................................................خاتمة

  74  ....................................................................................................ملحق

  91  ..................................................................................قائمة المصادر والمراجع

    فهرس المحتویات



 

 
 

:ملخص  

كـأنموذج  للعمریطي تتناول هذه المذكرة موضوع تعلیمیة النحو العربي من خالل النظم الشعري، وتدرس نظم اآلجرومیة

ـــي التـــي راعـــت فـــي عرضـــها خصـــائص الخطـــاب التعلیمـــي مـــن  ـــراث النحـــوي العرب ألشـــهر المنظومـــات التـــي عرفهـــا الت

.موضوعیة الطرح والدقة والوضوح والبساطة في ظل ما تقوم علیه العملیة التعلیمیة الحدیثة  

Summary 

 The present study discusses the subject of Arabic syntax according to the 

poetic construction. It studies the Elardjoumia perspective by Eammrity as the most 

famous one in the Arabic syntax, which is concerned with the educational discourse in 

the side of the objectivity of presentation, accuracy, in addition to clearness and 

simplicity according to what the new pedagogical process depend on.  

 

 


