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مستخلص البحث
ىدف ىذا البحث إىل معرفة كيفية إعداد ادلقرر الدراسي لتعليم الًتاكيب
النحوية للمرحلة ادلتقدمة أو اجلامعية .واستخدم ىذا البحث حبثا كيفيا دبدخل
وصفية ربليلية .وقد دلت نتيجة البحث على أمرين :أوذلما أن ادلادة التعليمية
لتعليم الًتاكيب النحوية للمرحلة ادلتقدمة يف سلتلف جامعات إندونيسيا سلتلطة
بتعليم القواعد النحوية ،على الرغم من أن تطبيق تعليمهما ال ديكن أن تفصال،
ولكن ىناك األشياء األساسية اليت متيز بينهما .واثنيهما أن تعليم الًتاكيب
النحوية للمرحلة ادلتقدمة أكثر تركيزا على التحليل وتطوير األمثلة منوذجا.
الكلمات ادلفتاحية :ادلقرر الدراسي ،الًتاكيب النحوية ،ادلرحلة ادلتقدمة

أساسيات البحث
ادلقدمة
ادلدرس؛ هبدف
التعليم عامة يفهم أبنو عبارة عن عمليّة منظّمة ُديارسها ّ
نقل ادلعلومات وادلعارف ادلهاراتيّة إىل الطالب ،وتنمية ّاذباىاهتم ضلوىا .وديكن أنو
َ
عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطالب ،أو أنّو عبارة عن معلومات،
ومعارف ،وخربات ،ومهارات يتم اكتساهبا من قِبَل ادلتل ّقي بطرق معينة .ولكي
ُ
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فعاالً ،جيب على ادلدرس أن يصيغ مادة دراسية اليت سيعلّمها يف
يكون التعليم ّ
شكل ادلقرر الدراسي.
من خالل ادلقرر الدراسي الطالب ديكنهم ذو نظرة عامة حول مادة
دراسية وزلتوايهتا اليت يتعلّمها الطالب يف الفصل مناسبا دبرحلتهم ،وعندئذ
حينما يدخلوا الفصل وىهم مستعدون .وىذا يشَت أن ادلقرر الدراسي شيء ىام
يف التعليم وال ديكن إال بو ،وال بد للمدرس أن يستطيع إعداد ادلقرر الدراسي
ادلثايل يعٍت مناسب أبىداف التعليم العام واخلاص.
كيف شكل ادلقرر الدراسي يف إندونيسية وما نواحيو؟ ديكن أنو عبارة
عن نظرة عامة عما يتعلق دبادة دراسية اليت تشتمل على اسم ادلادة الدراسية
ورمزىا وادلستوى الدراسي ووزن ادلادة الدراسية ،والكلية /برانمج الدراسة وادلادة
الدراسية ادلسبقة وربصيل التعليم ووصف ادلادة الدراسية ومواضعها وتقوديها
ومصادرىا.
وابلنسبة لسياق ىذا البحث يعٍت ادلقرر الدراسي لتعليم الًتاكيب النحوية
للمرحلة ادلتقدمة ،أراد الباحث أن يصيغ نقاط البحث اليت تشتمل على :ادلقرر
الدراسي ،وتعليم الًتاكيب النحوية ،وادلرحلة ادلتقدمة .ويصيغ الباحث حبثو إىل
األسئلة فيما يلي:
ٔ .كيف مفهوم ادلقرر الدراسي؟
ٕ .كيف مفهوم تعليم الًتاكيب النحوية؟
ٖ .كيف مفهوم مستوايت الدراسة وادلرحلة ادلتقدمة يف تعليم الًتاكيب؟
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اإلطار النظري
ادلبحث
أ .مفهوم ادلقرر الدراسي
ٔ .تعريف ادلقرر الدراسى
ىناك العديد من التعريفات للمقرر الدراسي الذي يقدمها خرباء التعليم ،ومنها:
ديكن تعريف ادلقرر الدراسى على أنو "تصميم وتلخيص ومعانق أو
مواصفات زلتوية أو زلتوايت دراسية" ٔ.وذكر موليسا أن ادلقرر الدراسي ىو
خطط التعليم يف رلموعة الدراسة ابدلوضوعات احملددة اليت تشمل معايَت الكفاءة
والكفاءات األساسية وادلواد التعليمية ،وادلؤشرات والتقييمات وسلصصات الوقت

وادلصادر التعليمية اليت طورهتا كل وحدة تعليمية ٕ.وذكرت إيال أن ادلقرر
الدراسي ىو رلموعة من اخلطط وتنظيم التنفيذ للتعليم والتقييم ادلنظم بشكل
منتظم الذي يشتمل على مكوانت مًتابطة لتحقيق اإلتقان يف الكفاءات
ٖ
األساسية.
بناء على التعريفات ادلذكورة ديكن أن يُفهم أ ّن ادلقرر الدراسى ىو منتج
تطوير ادلنهج الدراسي يف شكل تفصيلي الذي يتحققو الطالب يف التعليم.

ٕ .مكوانت وإعداد ادلقرر الدراسى
ادلقرر الدراسى ىو مستند الذي يفصل ربقيق التعليم إىل كُنِْو مواد
البحث اليت تشتملها ادلادة الدراسية .أما مكون ادلقرر الدراسى ففيما يلي:
ٔ .ادلادة الدراسية
1

Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary (Jakarta: Modern English Press,
1987), 98.
2
E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), 15.
3
Ella Yulaelawati, Kurikulum Dan Pembelajaran: Filosofi, Teori Dan Aplikasi (Bandung: Pakar
Raya, 2004), 123.
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ٕ .الشفرة
ٖ .ادلستوى
ٗ .وحدة إئتمان الفصل الدراسي SKS
٘ .الكلية /القسم
 .ٙادلادة ادلشروطة
 .ٚربقيق تعليم ادلادة الدراسية
 .ٛزلتوى البحث
ٗ
 .ٜادلراجع وادلصادر التعليمية
ٖ .إعداد ادلقرر الدراسى بصيغة إىل األسفل

أما التقنية يف إمالء ادلقرر الدراسى فكما يلي:
أ) إمالء خانة ذبانس ادلادة الدراسية
عما يتعلق ابدلادة
ب) وصف ادلادة الدراسية ىي شرح عن التصور العام ّ
الدراسية ،يعٍت التبيُت عن ادلواضع الدراسية
ج) ربقيق تعليم ادلادة الدراسية ىي معيار الكفاءة أو األىداف التعليمية
العامة اليت تشتمل على أربعة عناصر كما كتب يف معايَت اإلطار الوطٍت
اإلندونيسي للمؤىالت  KKNIىي )ٔ (:ادلوقف والسلوك)ٕ(،
القدرة على العمل (ادلهارات) )ٖ( ،إتقان ادلعرفة )ٗ( ،كفاءة إدارية.
د) تعيُت ادلادة الدراسية
ه) ربديد ادلرجع ربديد ادلرجع ادلستخدم يف التعليم خيًت حبسب ما كمثل:
رخيص وسهل يف تواجده ،ومشتمل على مجيع ادلادة الدراسية ،وسهل
يف لغتو وفهمو ،وحسن يف نظامو ،وىناك األسئلة التدريبية وادلباحث فيو.
4

H.M. Erfan Soebahar, “Membuat SILABUS Dan Rencana Pembelajaran Semester - Prof. DR.
H.M. Erfan Soebahar,” accessed October 16, 2018, http://erfansoebahar.web.id/membuat-silabusdan-rencana-pembelajaran-semester/.
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ب .التعليم
ٔ .مفهوم التعليم:
التعليم ىو رلموع األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر
البيئة احمليطة ابلتعلم بكل ما تتسع لو كلمة البيئة من معان من أجل
٘
إكسابو خربات تربوية معينة ،وإعانتو على إعادة بناء اخلربة.
التعليم يف ضوء ىذا ادلمفهوم أكثر من رلرد توصيل معلومات إىل
ذىن الطالب مث مسائلتو عنها بعد ذلك .إن ىذا ادلفهوم قاصر
لرفضو..ذلك دلا ربملو كلمة توصيل من دالالت تتعارض مع الفهم
الدقيق لعملية التعليم والتعلم .فكلمة توصيل تعٍت نشاطا من طرف
واحد ىو ادلعلم غالبا .شلا يفرض يف معظم األحيان سلبية ادلتعلم،
والتوصيل أيضا يعٍت وجود ادلعرفة عند طرف وغياهبا عند آخر ،فضال
ٙ
عن قصر أىداف الربية على تلقُت معلومات وحشو أذىان.
يرد مفهوم التعليم كالتايل:
إذا أردان أن نعلم إنساان يف مادة أو علم معُت ،فإن ذلك ال
يكون دبلء عقلو ابلنتائج .بل أبن نعلمو كيف يشارك يف العملية اليت
درسنا مادة ،فإن ذلك
ذبعل يف اإلمكان ترشيخ ادلعرفة أو بنائها .إننا إذا ّ
حىت صلعل الطالب يفكر رايضيا لنفسو ،لينظر يف ادلسائل كما يصنع
ادلؤرخ ،وليشارك يف عملية ربصيل ادلعرفة ال لكي ننتج مكتبات صغَتة
حية عن ادلوضوع.
ج .الًتاكيب النحوية

ٚ

5علي أمحد مدكور ,رشدي أمحد طعيمة , andإديان أمحد ىريدي ,ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخري (القاىرة :دار الفكر العريب,
ٕٓٔٓ).ٙٚ ,
ٙمدكور ,طعيمة and ,ىريدي.ٙٚ ,
ٚرشدي أمحد طعيمة ,مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي (القاىرة :دار الفكر العريب.ٔ٘ٓ ,)ٕٓٓٔ ,
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ٔ .الًتاكيب لغة
ورد للًتاكيب ٍ
معان متعددةٌ عند علماء اللغة ،فمن ىذه ادلعاين
ما يلي:
الًتاكيب مجع تركيب ،وىي من الفعل رّكب شيئا على
آخر تركيبا؛ وعكسو التفريق وىو من الفعلّ :فرق تفريقا أي:
أفرد األشياء بعد أن كانت رلتمعةً ومًتاكبةً مع بعضها .و"رّكبو
بعضو على بعض فًتّكب وتراكب ٛ".و"رّكب
تركيبا :وضع ّ
بعضو على بعض ،وقد ترَّكب وتراكب ٜ".يعرفها
الشيئ :ووضع َ
الشريف اجلرجاين بقولو "الًتكيب مجع احلروف البسيطة
ونظمها ،لِتُ َك ِون كلمة ٔٓ.وىو دبعٌت الًتكيب يف االصطالح
احلديث عند النحاة ادلعاصرين.
ٕ .الًتكيب اصطالحا
أما يف اصطالح علماء النحو فيعرف الًتكيب أبنو إجتماع
كلمتُت أو أكثر لعالقة معنوية ذات أتثَت لفظي ٔٔ،أي :ما يقابل
ادلفرد ،وأصبح ذليئتو الًتكيبية مسة خاصة يعرف هبا ويؤدي وظيفة ضلوية
والًتكيب هبذا ادلعٌت يشمل "اجلملة ،وشبو اجلملة ،وادلضاف وادلضاف
ٕٔ
إليو والشبو ابدلضاف ،وغَت ذلك،

ٛرلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدى ,القاموس احمليط (بَتوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.ٜٔ ,)ٜٜٔٛ ,
ٜابن منظور ,لسان العرب( القاىرة :دار ادلعارف, n.d.), 432.
ٓٔعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين ,كتاب التعريفات (بَتوت :دار الكتب العلمية.٘ٙ ,)ٜٖٔٛ ,
ٔٔدمحم العيد رتيمة“ ,األمناط النحوية للجملة االمسية يف العربية من خالل كتايب :الفخري يف ادآداب السلطانية ،وقيام الدولة العربية اإلسالمية” (جامعة
اجلزائر.ٖٚ ,)ٜٔٛ٘ ,
ٕٔدمحم إبراىيم عبادة ,،اجلملة العربية :دراسة لغوية ضلوية (القاىرة :منشأة ادلعارف.ٜٗ ,)ٜٔٛٛ ,

74

Vol. 02 No. 02 Juny -Des 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

شلا سيأيت مفصال يف أنواع الًتكيب اليت تنقسم إىل نوعُت مها ٖٔ:تركيب
إسنادي ،وتركيب غَت إسنادي.
أ) الًتكيب غَت اإلسنادي :وىو تركيب كلمات غَت إسنادي ،وقد
يسمي عند بعض الباحثُت ابلًتكيب التقييدي :وىو ما كان بُت
جزأيو نسبة تقييدية أبن يكون أحد اجلزأين قيدا لآلخر ،وقد يكون
القيد ابإلضافة فيسما تركيبا إضافيا ،وقد يكون ابلوصف ،أي:
النعت فيسمى تركيبا وصفيا ،وقد جعلوا من الًتكيبات التقييدية
ادلصادر والصفات مع فاعلها وقالوا ىي يف حكم الًتكيبات التقييدية
ألن اإلسناد فيها غَت اتم ،وعلى ىذا فهو ما ال يشتمل على فائدة
اتمة حيسن السكوت عليها ،ويتفرع الًتكيب غَت اإلسنادي إىل
نوعُت أيضا مها:
ٔ) الًتكيب اإلضايف :ىو ما اشتمل على مضاف ومضاف إليو.
ٕ) الًتكيب البياين :وىو ما كانت الكلمة الثانية موضحة معٌت
األول؛ ويذكر بعض الدارسُت ذلذا الًتكيب ثالثة أنواع ،وإذا
كان قد حصل بينهم اتفاق يف العدد ،فقد اختلفوا يف النوع،
ٗٔ
فهناك من يرى أ ّن أنواع الًتكيب البياين ىي:
(أ) الًتكيب الوصفي :وىو ما أتلف من صفة وموصوف.
(ب) الًتكيب التوكيدي :وىو ما أتلف من مؤكد ومؤكد.
(ج) الًتكيب ادلزجي :وىو ما تكون من امتزاج كلمتُت.

13دلوم دمحم“ ,الفائدة اإلخبارية يف الًتاكيب االمسية يف اللغة العربية” (جامعة اجلزائر.ٗ٘ ,)ٕٖٓٓ ,
ٗٔرتيمة “ ,األمناط النحوية للجملة االمسية يف العربية من خالل كتايب :الفخري يف ادآداب السلطانية ،وقيام الدولة العربية اإلسالمية.ٖٛ ”,
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٘ٔ

وىناك من يرى أن الًتكيب البياين يتكون من:
الًتكيب الوصفي والًتكيب التوكيدي اللذين سبق ما ذكر
مها ،والًتكيب البديل :الذي يتألف من البدل وادلبدل منو.
ولكن إذا كان الًتكيب ىو اجتماع كلمتُت أو
أكثر لعالقة معنوية ذات أتثَت لفظي ،فإن العالقة ادلعنوية

بُت طريف الًتكيب البياين ىي البيان والتوضيح ،وىذه العالقة
تدرك بسهولة يف الًتكيب الوصفي ،ألن الصفة تزيد يف
تبيُت ادلوصوف وتوضيحو ،كما صلدىا يف الًتكيب التوكيدي
والبديل أيضا ألن من أغراض التوكيد رفع اللبس احملتمل،
ومن أغراض البدل تبيُت ادلعٍت ابحلديث ،أما الًتكيب
ادلزجي فال أعتقد أنو يكون عالقة بيانية بُت طرفيو ألنو
عبارة عن رلموعة من احلروف تدل على مسمى معُت،
يعطينا مركبا مزجيا لو وظيفة االسم ادلفرد يف الًتكيب
اللغوي ،وىناك تراكيب أخرى ديكن أن تكون ضمن
الًتاكيب البيانية العالقة ادلعنوية بُت طريف الًتكيب فيها ىي
البيان والتوضيح مثل :الًتكيب احلايل :الذ يتكون من احلال
وصاحبها ،والًتكيب التمييزي :الذي يتكون من ادلميَّز
وادلميِّز.
وخالصة القول أن الًتاكيب البيانية تضم:
الًتكيب الوصفي والتوكيدي ،والبديل ،والًتكيب احلايل،
والتمييزي ،ومن ىنا أكون قد استوفيت عالقة االسم ابالسم
15مصطفي الغالييني ,جامع ّ
الدروس العربية (بيروت :املكتبة العصرية.11 ,)1993 ,
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يف الًتاكيب غَت االسنادية اليت ال يدخل احلرف فيها؛ ألن
الكلم قسمان :مؤتلف :وىو االسم مع االسم ،والفعل مع
االسم ،وغَت مؤتلف كالفعل مع الفعل ،واحلرف مع
احلرف ٔٙ،وىذا ما عرب عنو اجلرجاين بصريح العبارة يف قولو:
االسم يتعلق ابالسم أبن يكون خربا عنو ،أو حاال منو ،أو
اتبعا ،أو صفة ،أو أتكيدا ،أو عطف بيان ،أو بدال أو
عطفا حبرف ،أو أبن يكون األول مضافا إىل الثاين ،أو أبن
يكون األول يعمل يف الثاين عمل الفعل ويكون الثاين يف
حكم الفاعل لو أو ادلفعول أو أبن يكون متييزا قد جاله
منتصبا عن متام االسم ٔٚ،فإذا استثنيت من كالمو ىذا
الًتكيب اإلسنادي وىو نوعان ىنا األول :اجلملة االمسية
اليت تتكون من مبتدأ وخرب ،والثاين :اجلملة االمسية اليت
تتكون من مبتدأ ومعمولو الذي سد مسد اخلرب ،واستثنيت
كذلك العطف حبرف ،فإنٍّت أحصل على الًتاكيب التالية:
الًتكيب التايل ،والوصفي ،والًتكيب التوكيدي ،والًتكيب
البديل ،والًتكيب اإلضايف ،والًتكيب التمييز ،وىذه ىي
الًتاكيب االمسية احملضة ،غَت اإلسنادية؛ فما ىو الًتكيب
اإلسنادي؟ وما ىي أقسامو؟
ب) الًتكيب اإلسنادي
ىو ما كان بُت جزأيو إسناد أصلي ويشمل على فائدة اتمة
حيسن السكوت عليها ،يتألّف يف أدين حد من ركنُت مها :ادلسند
ٔٙجعفر دك الباب ,ادلوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين (دمشق :دار اجلليل.ٔٓٗ ,)ٜٔٛٓ ,

ٔٚعبد القاىر اجلرجاين ,دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين (لبنان :دار ادلعرفة للطباعة والنشر ,)ٜٔٛٔ ,مقدمة الكتاب.
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وادلسند إليو ومها عمدة ٔٛ،ذبمع بينهما عالقة إسنادية ذىنية ويتمَت
كل منهما خبصائص وشروط معينة ،ويكوانن ما يسمى مجلة،
حيث إن الكلمات عند تركيبها تشكل نظاما جزئيا ىو مستوى
أبنية الكالم أو الًتاكيب واجلمل ٜٔ،وقد فسر إبن يعيش مفهوم
الًتكيب اإلسنادي بقولو :ليس مطلق الًتكيب تركيب الكلمة مع
الكلمة إذا كان إلحدامها تعلق ابألخرى على سبيل الذي بو حيسن
موقع اخلرب ومتام الفائدة ٕٓ،حيث إنو اشًتاط الفائدة احلاصلة من
وراء االسناد أو الًتكيب االسنادي ادلفيد الذي تكمن أمهيتو يف عدم
استطاعة أي لغة من اللغات أداء وظيفتها ّإال من خاللو أل ّن اللغة
ليست كلمة واحد أو كلمات غَت مًتابطة ،ولن تنجح يف أداء
مهمتها االتصالية لو كانت على إحدى ىاتُت الصورتُت ٕٔ،وقد
عرفو السكاكي بقولو :ىو تركيب الكلمتُت أو جرى رلرامها على
وجو يفيد السامع ضلو( :عرف زيد) وديسى ىذا مجلة فعلية ،أو (زيد
عارف وزيد أبوه عارف) ويسمى ىذا مجلة امسية ٕٕ،ومن ىنا فإن
ىذا الًتكيب على حسب تعريف السكاكي ينقسم إىل قسمُت مها:
ٔ) الًتكيب الفعلي اإلسنادي
وىو اذليئة الًتكيبية ادلبدوءة يف األصل بفعل اتم سواء
أكان مبنيا للمجهول أو مبنيا للمعلوم ،سواء أكان متعداي أم
الزما ،أي :ىو ما كان ادلسند فيو فعال شريطة تقدمو على
ٔٛصاحل بلعيد ,اإلحاطة يف النحو (اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية.ٖٙ ,)ٜٜٔٗ ,
ٜٔخولة طالب اإلبراىيمي ,مبادئ اللسانيات (اجلزائر :دار القصبة للنشر.ٔٓٓ ,)ٕٓٓٓ ,
ٕٓابن يعيش ,شرح ادلفصل للزسلشري (لبنان :دار الكتب العلمية.ٕٚ ,)ٕٓٓٔ ,
ٕٔدمحم صالح الدين ,النحو الوصفي من خالل القرآن الكرمي( , vol. 2القاىرة :ادلطبعة الفنية عابدين, n.d.), 10.
ٕٕالسكاكي ,مفتاح العلوم (مطبعة البايب احلليب.ٕٗ ,)ٜٖٔٚ ,
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ادلسند إليو ،وىو الذي "يكون ادلسند فيو داال على التجدد أو
الذي يتصف فيو ادلسند إليو ابدلسند اتصافا متجددا ٕٖ،وىذه
السمات
اذليئة الًتكيبية ىي ادلعروفة ابجلملة الفعلية اليت ربمل ّ
ادآتية:
 أن يتقدم الفعل على فاعلو ،أال حيذف الفاعل ،أال يلحقابلفعل عالمة التثنية أو اجلمع إذا كان الفاعل مثٌت أو مجعا
ظاىرا.
ٕ) الًتكيب االمسي اإلسنادي
وىو اذليئة الًتكيبية ادلكونة يف أبسط صورىا شلا يعرف
ابدلبتدأ واخلرب ،يكون ركنا اإلسناد فيو امسُت ،أو ما ىو
ٕٗ
دبنزلتهما ،أي :ىو تركيب االسم مع االسم لعالقة إسنادية،
وىو ما يعرف ابجلملة االمسية.
ٖ .اختيار الًتاكيب اللغوية
ينبغي عند اختيار الًتاكيب اللغوية مراعاة ما يليٕ٘:
ٔ) اختيار الًتاكيب اللغوية البعيدة عن التكلف والتصنع
ٕ) اشتمال الًتاكيب عن الظواىر الصوتية اليت يعايشها الطفل
استماعا وربداث
ٖ) قصر الًتاكيب وبساطة بنيتها ،وتدرجة يف الطفل
ٗ) استخدام الًتاكيب األكثر شيوعا يف االستخدام اللغوي ادلعاصر
٘) التدريب على استعمال الًتاكيب األكثر شيوعا يف الكتاابت اليت
يتوقع قراءة التالميذ ذلا
ٖٕشعبان صالح ,اجلملة الوصفية يف النحو العريب (القاىرة :دار الغريب.ٜٗ–ٔٗٛ ,)ٕٓٓٗ ,
ٕٗرتيمة“ ,األمناط النحوية للجملة االمسية يف العربية من خالل كتايب :الفخري يف ادآداب السلطانية ،وقيام الدولة العربية اإلسالمية.ٖٚ ”,
ٕ٘طعيمة ,مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي., 125–26
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 )ٙالتدريب على الًتاكيب اليت وردت يف النص األساسي يف الدرس
 )ٚتفضيل الًتاكيب اليت ديكن استعماذلا مع أكرب عدد من ادلفردات
 )ٛتقدمي الًتاكيب األسهل شرحا وتوضيحا من ادلعلم
 )ٜالبعد عن الشاذ يف القياس حىت يرسخ ادلطرد يف السلوك اللغوي
للطفل.
الصعب وإىل
السهل إىل َّ
وينبغي تقدمي الًتاكيب من َّ
األكثر صعوبة ،ومن الضَّروري إىل األكثر ضرورة ،ويقول ابن
خلدون" :اعلم َّ
مفيدا إذا
أن تلقُت العلوم للمتعلّمُت َّإمنا يكون ً
ٕٙ
التدرج شيئًا فشيئًا ،وقليالً قليالً.
كان على ّ
ٗ .الفرق بُت اجلمل والًتاكيب
يشيع يف رلال تعليم النحو اصطالحان مها :اجلمل والًتاكيب.
ٕٚ
فما الفرق بينهما؟ يلخص لنا دمحم اخلويل ىذا الفروق فيما يلي:
أ) اجلملة قول حقيقي يف حُت أن القالب (أو الًتكيب) ىو الصيغة
الكامنة خلف اجلملة.
ب) يوجد يف أية لغة عدد ال هنائي من اجلمل اليت سبق نطقها أو
اليت سيقع نطقها يف ادلستقبل ،أما عدد القوالب يف أية لغة فهو
عدد زلدود ومعروف.
ج) لكل مجلة قالب واحد يطابقها ،ولكن لكل القالب عدد ال
هنائي من اجلمل اليت تطابقة .فإذا قلنا (انم الولد نوما) فهذه
اجلملة يقابلها قالب واحد :فعل+فاعل+مفعول مطلق؛ ولكن
ٕٛ
ىذا القالب األخَت تتطابق معو ماليُت اجلمل يف اللغة.
ٕٙابن خلدون  andعبدالرمحن بن دمحم ,مقدمة ابن خلدون (بَتوت :دار اجليل.ٜ٘ٛ ,).n.d ,
ٕٚمدكور ,طعيمة , andىريدي ,ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخري, 618.
ٕٛمدكور ,طعيمة , andىريدي.ٜٔ–ٙٔٛ ,
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ماذا ندرس من قواعد اللغة؟
ندرس كل قواعد اللغة
ٔ) ال ّ
ٕ) ندرس القواعد الوظيفة أوال
ٕٜ
ٖ) ندرس القواعد التعليمية.
الفرق بني لرتاكيب والقواعد
الرقم

الرتكيب

القواعد

1

وظيفة

نظرية

2

ما حيتاج إليه لتعلّم اللغة

ما حيتاج إليه لتعلّم اللغة

3

تعليم للقواعد غري مباشر

تعليم القواعد مباشر

الفرق بني القواعد التعليمية والقواعد العلمية

ٖٓ

الرقم

القواعد التعليميّة
للمتعلمني

للمتخصصني

2

تعلّم اللغة

تعلّم عن اللغة

3

وسيلة تعلم وليست هدفا

معلومات ومعاريف

4

تركز على الرتاكيب ادلركزية

هتتم ابستخالص القواعد

1

القواعد العلمية

دون اذلامشة
5

تقدم اللغة على القاعدة

هتتم ابلتوصيف والتفصيالت

6

تركز على مواطن وقوع

هتتم ابلشمول واالستقصاء

ٕٜعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان ,إضاءات دلعلّم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا (الرايض :ادلملكة العربية السعودية.ٔٙٙ ,)ٕٓٔٔ ,
ٖٓالفوزان.ٔٙٚ ,
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األخطاء
7

هتتم ابلتأويل والتفصيالت

ال هتتم ابلتوصيف
والتفصيالت

8

تتسم ابلسهولة والبساطة

9

تركز على اجلوانب األكثر

قد تشتمل على التعقيدات
والصعوبة

ارتباطا ابحلاجات االتصالية
11

مدخل يسلكه ادلتعلم
الكتساب اللغة

11

ال تطمح إىل الشمول وال
تسعى إليه

12

ما ميكن تعليمه ال ما جيب
تعلمه
ومن األسئلة اليت ديكن طرحها عند ربليل كتاب أو تقومي ما
يلي :ىل تبدأ الدروس األوىل ابلتدريب على ادلفردات أم تراكيب؟ ما
متوسط عدد مكوانت ىذه الًتاكيب؟ ما نسبة الًتاكيب البسيطة؟
وما نسبة تلك اليت يشيع فيها مكمالت؟ كم عدد اجلمل اليت ترد يف
كل تركيب يف الدروس األوىل؟ وما مدى التناسب بُت عددىا يف كل
الًتكيب؟
يقصد ابلًتاكيب اللغوية الًتاكيب النحوية ،إذ إن من ادلهمات
ادلطالب هبا معلم العربية أن يعلم طالبو قواعد اللغة بصرفها وضلوىا.
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توجد يف علم اللغة احلديث عدة نظرايت ضلوية منها :النظرية التقليدية
ونظرية ادلكوانت ادلباشرة ونظرية القوالب والنظرية التحويلية.
ٔ) النظرية النحوية
توجد يف علم اللغة احلديث عدة نظرايت ضلوية حيسن
بنا سرد بعضها دلا ذلا من عالقة وأتثَت على تعليم الًتاكيب
اللغوية .ومن ىذه النظرايت النظرية التقليدية ونظرية ادلكوانت
ادلباشرة ونظرية القوالب والنظرية التحويلية .وسنعطي فيما يلي
حملة موجزة عن كل نظرية.
أ) النظرية التقليدية
وىي النظرية اليت تقسم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف.
وتنقسم االسم إىل أنواع صرفية وأنواع وظيفة .وتقسم الفعل
إىل أنواعو ادلعروفة من رلرد ومزيدة وصيح ومعتل والزم ومتعد
وماض ومضارع وأمر ومبٍت ومعرب ومرفوع ومنصوب
ورلزوم .وتقسم احلرف إىل أنواع منها حرف اجلر وحرف
العطف وحرف الشرط إىل غَت ذلك .ومعظم كتب القواعد
ٖٔ
العربية القددية واحلديثةتتبع ىذه النظرية.
ب) نظرية ِّ
ادلكوانت ادلباشرة:
تنظر ىذه النظرية احلديثة إىل اجلملة على أهنا مكونة من
جزأين ،كل جزء من ىذين اجلزأين األخَتين مكون بدوره من
جزأين أيضا .وىكذا إىل أن نصل إىل الكلمة ادلفرودة .فلو
نظران إىل اجلملة (ىذه التفاحة حلو طعمها) ،فإننا نستطيع
أن نقسمها إىل جزأين مها :ىذه التفاحة  +حلو طعمها.
ٖٔدمحم على اخلويل ,أساليب تدريس اللغة العربية (الرايض :ادلملكة العربية السعودية.ٙٔ ,)ٜٜٔٛ ,
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ولو نظران إىل (التفاحة) لوجدان أهنا تتكون من ال  +تفاحة.
ولو نظران إىل (طعمها) لوجدانىا تتكون من (طعم +
ٕٖ
ىا).
ج) نظرية القوالب:
ترى ىذه النظرية أن الكلمات ديكن تصنيفها بطريقتُت:
إحدامها صرفية واألخرى ضلوية ،أي وظيفة .كما تُ َعِّرف ىذه
النظرية األنواع النحوية على أساس ما تشغلو يف القالب.
تتكون الكلمة امسا إذا أمكن وقوعها يف
وعلى سبيل ادلثالّ ،
اخلانة الفارغة يف اجلملة ادآتية :ىذا ىو أل ______ .
وتكون الكلمة فعال إذا أمكن وقوعها يف اخلانة الفارغة يف:
يستطيع أن ______  .وتكون الكلمة حرفا إذا مل تكن
امسا أو فعال.
د) النظرية التحويلة
ىذه نظرية لغوية حديثة ظهرت يف اخلمسينات من القرن
العشرين يف الوالايت ادلتحدة األمريكية .ولقد تناوذلا مؤلف
ىذا الكتاب يف كتابُت أحدمها ابللغة االصلليزية وادآخر ابللغة
العربية .فمن شاء التفاصيل ديكن أن يرجع إليهما ومها
مذكوران يف قائمة ادلراجع يف آخر الكتاب .ولكن ىنا
نكتفي إبعطاء فكرة موجزة عن ىذه النظرية:
كل مجلة تركيب ظاىر وتركيب
أ) حسب ىذه النظرية ،ل ّ
ابطٍت.
ٕٖاخلويل.ٕٙ ,
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ب) يتحول الًتكيب الباطٍت إىل الًتكيب الظاىري بوساطة
قوانُت ربويلة بعضها إجباري وبعضها اختياري.
ج) متتاز ىذه النظرية وقواعدىا أبقصى درجات الوضوح
والبعد عن الضمنية ألهنا تضع كل خطوة ربويلية يف
قانون ،فال شيئ يذكر ضمنا أو حيذف ضمنا.
د) تتبع ىذه النظرية الشكل العملي من حيث الًتميز
واالختصارات والصيغ واألرقام.
ٕ) النظرية األربع والتدريس
من ادلمكن االستفادة من النظرايت األربع ادلذكورة يف
تعليم الًتاكيب اللغوية على النحو ادآيتٖٖ:
أ) كل ما تعطيو لنا النظرية التقليدية من تصنيفات وأحكام
يعترب مفيدا دلعلم العربية؛ بل أمرا ال غٌت عنو .فأنواع
الفعل وأنواع االسم وأنواع احلرف والوظائف النحوية من
فاعل ومفعول ومبتدأ وخرب وما شابو ىذا تفيد ادلعلم
وتيسر لو عملو وتفيد ادلتعلم وتقرب إليو تعلم اللغة.
وادلهم ىو أن خيتار ادلعلم ادلهم ويؤجل غَت ادلهم.
ب) أما نظرية ادلكوانت ادلباشرة فمن ادلمكن االستفادة من
تطبيقها يف ربليل اجلملة و يف تعوض أجزائها .إذ من
ادلمكن أن نعطي الطالب مترينات على تعويض كل
كلمتُت بكلمة واحدة مع احملافظة على بناء اجلملة.
ج) أما نظرية القوالب فهي تقدم لنا خدمة شلتازة يف ادلران
على القالب .فاتدربيات اللغوية تستدعي التكرار مع
ٖٖاخلويل.ٙٗ–ٖٙ ,
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التعويض .فمن ادلمكن أن نكرر قالبا ما مع تعويض
االسم يف كل مرة .فإذا كانت اجلملة (ىذا ولد رلتهد)،
فمن ادلمكن أن نكرر اجلملة مع تعويض كلمة ( ولد)
بسلسلة من الكلمات ادلناسبة مثل طبيب ،معلم ،مزارع،
عامل طالب ،تلميذ .فيعطينا الطالب مجلة سلتلفة يف كل
مرة على ىذا النحو:
ىذا طبيب رلتهد
ىذا مزارع رلتهد
ىذا عامل رلتهد
ىذا طالب رلتهد
ىذا تلميذ رلتهد
د) أما النظرية النحويلية فتعطينا األساس النظري لتمارين
مهمة من مثل ربويل اجلملة ادلثبتة إىل منفية وربويل
اجلملة االستفهامية إىل إخبارية و ربويل اإلخبارية إىل
استفهامية وربويل اجلملة االمسية إىل فعلية والفعلية إىل
امسية وىكذا.
د .مستوايت الدراسة
يتفاوت خرباء التعليم يف ربديد القدر أو ادلعيار ابلنسبة
دلستوايت الدراسة .وقد قسم احلديدى ىاتُت ادلرحلتُت إىل أربعة
ٖٗ
مستوايت:
ٔ) ادلستوى االبتدائى
ٕ) ادلستوى ادلتوسط
ٖٗفتحي على يونس  andدمحم عبد الرؤوف ,ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب (من النظرية إىل التطبيق) (القاىرة :مكتبة وىبة.ٖٓ ,)ٕٖٓٓ ,
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ٖ) ادلستوى ادلتقدم
ٗ) ادلستوى النهائى أو األخَت.
وادلستواين األوالن يكوانن ادلرحلة األوىل وادلستواين األخَتان
يكوانن ادلرحلة الثانية.
وأشار احلديدى كذلك إىل أن كل مستوى حيتاج إىل ٕٓ٘
ساعة ،و ٓٓٓٔ (ألف) كلمة تعلم .ابإلضافة إىل أنو ذكر أنو ينبغى
أن تقدم كلمة جديدة كل عشر الكلمات مألوفة للدارس يف
ادلستويُت األولُت ،وكل عشرين كلمة يف ادلستويُت األخرين .ك
مناهج ادلستوايت األربعة:

يف ادلستوى األول االبتدائى يشتمل ادلنهج على:
ٔ) إعداد الطالب لتعلم العربية
ٕ) السيطرة على مهارات االستماع والنطق
ٖ) بناء مهارات القراءة والكتابة
ٗ) تعلم بعض مبادئ اإلمالء اليت تكتب دبقتضاىا الكلمات واجلمل.
وىف ادلستوى ادلتوسط:
منهج ىذا ادلستوى يهيئ الطالب لسيطرة أكثر على مهارات
االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة ،وعلى الًتاكيب اللغوية
الصحيحة.
وىف ادلستوى ادلتقدم:
يشتمل ادلنهج على قراء النصوص األدبية ،وعلى كتابة التعبَت،
كذلك يؤكد ادلنهج على الًتاكيب اللغوية الصحيحة ،كما يؤكد
على استخدام ادلعاجم ،وبطاقات الفهارس.
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أما يف ادلستوى األخَت :فيشتمل ادلنهج على عمق أكثر يف مهارات
ٖ٘
القراءة ،والكتابة ،واستخدم ادلعجم ،كما يف ادلستوى ادلتقدم.

يقًتح طعيمة مستوايت تدريس ادلفردات يف برامج تعليم اللغة
ٖٙ
العربية للناطقُت بلغات أخرى فيما يلي:
 ٓٓ٘ ٔٓٓٓ/كلمة للمرحلة االبتدائية. ٓٓٓٔ ٔ٘ٓٓ/كلمة للمرحلة ادلتوسطة ٓٓ٘ٔ ٕٓٓٓ/كلمة للمرحلة ادلتقدمة.بناء على ادلستوايت ادلذكورة من خالل احلديدى أو طعيمة،
فمن ادلمكن أ ّن تعليم الًتاكيب للمرحلة ادلتقدمة ىي للطلبة اجلامعية بقسم
تعليم اللغة العربية أو األدب العريب .وأما مواضع الًتاكيب فكما ذكرىا
الكاتب يف سبق .وأخذ الكاتب مواضع الًتاكيب ادلدروسة يف مادة دراسية
"تركيب مكثّف" بقسم تعليم اللغة العربية-اجلامعة ماالنج احلكومية ٖٚ ،أن
مواضع يف "تركيب مكثف ٔ" ىي :أمناط الًتاكيب واجلمل (مجلة إمسية،
ومجلة فعلية ،وتركيب عطفي،و تركيب وصفي ،وتركيب إضايف) ،والنفي
واالستفهام .وأما مواضع يف "تركيب مكثف ٕ) فهي :ادلفاعل/ادلفاعيل،
والًتكيب العددي ،والًتكيب التوكيدي ،والنواسخ ،والنداء.
الظاىرة اليت تتعلّق بتعليم الًتاكيب الواقعة بقسم تعليم اللغة العربية يف

إندونيسية خاصة ىي أن زلتوى الًتاكيب جزء من مادة النحو ،ولذلك

ٖ٘يونس  andالرؤوف.ٖٔ ,
ٖٙرشدي أمحد طعيمة ,تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا (الرابط :إيسيسكو.ٜٔٙ ,)ٜٜٔٛ ,
Sastra Arab UM,” accessed November 6, 2018,

Jurusan

|

Kuliah

“Mata

37

http://arab.sastra.um.ac.id/mata-kuliah/.
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يكون تعليم النحو مشتمال على تعليم الًتاكيب ،مع أ ّن يف بعض اجلامعات
تكون فيها مادة الًتاكيب كمثل يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج
احلكومية.
اخلالصة
االختتام
بعد البيان السابق ،يقدم الباحث اخلالصة فيما يلي:
 ادلقرر الدراسي ىو خطط التعليم جملموعة الدراسة ابدلوضوعاتاحملددة اليت تشمل معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية وادلواد
التعليمية ،وادلؤشرات والتقييمات وسلصصات الوقت وادلصادر
التعليمية اليت طورهتا كل وحدة تعليمية.
مدرس يف تعليم الًتاكيب نوعان مها
يدرىا ّ
 احملتوات اليت ديكن أن ّتركيب إسنادي ،وتركيب غَت إسنادي.
 -ليس ىناك ربديد أو معيار مستوايت الًتكيب اليت اتّفق عليها

اخلرباء إما للمستوى االبتدائي أو ادلتوسط أو ادلتقدم أو النهائى أو
األخَت ،ولكن ديكن أن حيددىا بساعات وكلمات الىت أخذىا
الطالب.
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