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 الباب الثاين

 النظرايت

اليت تتكون من اربعة أقسام  س النظريةاأسالباب الثاين على  ىذا حيتوي

مهية ، وأىدفو، وأتعريف مهارة القراءة ويتكون فيو عن ،)أ( تعليم مهارة القراءة

 تعليم قواعدويتكون فيو عن  ،القراءة يف تعليم اللغة العربية )ب( تعليم النحو

وزلاوالت  النحو، وأىدافو، ومشكالت يف تعليم النحو، النحو، وطريقة تعليم

ة ادلللف مفهوم كتاب اجلرومية ويتكون من سَت )ج( و  تيسَت يف تعليم النحو

)ه( زبطيط تعليم  )د( عالقة علم النحو دبهارة القراءة واتريخ كتاب اجلرومية

 .القرءة بكتاب اجلرومية

 تعليم مهارة القراءة .أ 

 تعريف مهارة القراءة .1

 رحلةادل من بداء التعليمية دللسساتسياق تعليم اللغة العربية يف ايف 

ت مهارا أربع إلتقان الطالب إىل جييب العامعة، الكلية دلرحلةاإلبتدائية إىل ا

 : مهارات االستماع، ومهارات الكالم، ومهارات اللغوية العربية، كمايلى

و نشاط فكري يقوم بي ىالقراءة  .القراءة، ومهارات الكتابة ابللغة العربية



02 

 شكشك أىم نوافذ َتي من غىاإلنسان إلكتساب معريفة أو برقيق غاية و 

اإلنسانية اليت يطل منها اإلنسان علي الفكر اإلنساىن طوال وعرضا  ادلعريفة

 2 .وعمقا وإتساعا

 القراءة ىي العملية اليت تُعمل وُتستخدامها القراء للحصول على 

 ف من خالل وسيلة من الكلمات أو اللغةالرسالة اليت سُتقدم ادللل

 القدرة القراءة ىي مهارة مّهمة جدا، خاصة يف عصر  0.ادلكتوبة

 ادلعلومات. من خالل ىذه القراءة، ميكن للمرء أن يّفهم ادلعلومات ادلتّنوعة

 عن تطور احلياة اليت تصويرى وتوزيعها يف الوسائل ادلتّنوعة، وخاصة وسائل

 3كاذلا.ادلطبوعة يف مجيع أش

 مهاراة القراءة ىي يعرض ادلواد الدراسية بكيفية أكثر لُيفضل

 القراءة، يعٍت أواًل، يقرأ ادلعّلم موضوعات القراءة، مث يُتَبع الطالب. ىذه 

 ادلهارات اليت تركز على التدريبات الشفهية أو النطق إىل الفم، والتدريب الفم 

 القراءة ىي ترى وتفهم زلتوايت مهارات  4للتكّلم الفصيح والواتم والعفوية.
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 ما ىو مكتوب يف التعبَت يف القلب وتقرأ ما ىو مكتوب. حىت تشمل 

 مهارات القراءة اثنُت من ادلهارات، وىي تعًتف الرموز ادلكتوب فيها وتفهم 

 5زلتوايت.

 أهداف تعليم القراءة .2

 6 : ادلهاراة القراءة كما يلىداف العامية ىاأل

 .روف العربية تعريفاً دقيقاً والتمييز بينهااحلتعرف الدارس على  (أ 

 .ف والصوت ربطاً صحيحاً احلرو  ُتالربط ب (ب 

 .احلروف من رلموعةالتمكن من تكوين كلمات من  (ج 

وفهم  دقيقاً  صحيحاً  تعرفاً  العام الربانمج يف ادلقدمةعمل ااجلالتعرف على  (د 

 .معنااى

 .ينطقها ُتضبط ىذه الكلمات ضبطاً صحيحاً ح (ه 

 .صحيحاً  فهماً  لكلماتا ادلعٌتفهم  (و 

 .الربط بُت الكلمة وصورة اليت تدل عليها (ز 

 .احلروف بعض يف ادلتشاهبة ادلاتالك ُتالتميز ب (ح 
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 .اإلسناد يف أو الزمن يف ادلختلفةعمل الالتفريق بُت  (ط 

 .ادلقروءفهم األفكار الرئيسة يف النص  (ي 

 .ادلقروءفهم األفكار التفصيلية يف النص  (ك 

 .نصوص من لو دلا يقدمهرية الصحيحة اجلمالقراء  (ل 

 .السياق من ادلعٌتالتعريف على ا (م 

 .ادلعاىنقيم يف فهم ًت ية عالمات التقدير أمهَ  (ن 

 .ةاحلر  القراءة إىل ادلقرر حدود يف ادلفيدةاألنتقال من القراءة  (س 

 أمهية القراءة يف تعليم اللغة العربية .3

. تعد القراءة أىم مادة من ادلواد الدراسية لصالتها بكل مادة أخرى

ادلواد األخرى ىف مجيع مراحل التعليم  والتلميذ الذي يتفوق فيها يتفوق يف

واليستطيع التلميذ أن يتقدم ىف اية مادة من ادلواد إال إذا استطاع السيطرة 

على مهارات القراءة. وىى أعظم وسيلة موصلة اىل الغاية ادلطلولة من تعليم 

لق, وكفى هبا شرفا أهنا كانت أول اللغة. والقراءة أكرب نعمة هللا هبا على احل

ما نطق بو احلق, ونزل على رسولو الكرًن ىف قولو "إقرأ ابسم ربك الذي 

 خلق".
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 ،من أىم وسائل االتصال بُت اإلنسان والعامل الذى يعيش فيو يوى

كما أهنا مصدر   ،ويكشف عن حقائق كانت رلهولة عليو ،تزداد معلوماتوهبا 

هبا  ،وتكوينو النفسى ،وامل بناء شخصيتةوعامل من ع ،سروره وسعادتو

وهبا يهذف عواطفو وانفعاالتو. وال يقتصر أثر القراءة على  ،يكسب ادلعرفة

وال  ،بل ىى خَتما يساعداإلنسان على التعبَت ،اكتساب ىذه القدرات

يستطيع اإلنسان ىف مجيع ادلراحل حياتو أن يستغٌت عنها ألن فائدهتا 

فبواسطتها ميكن  ،بل تتعداىا اىل احلياة كلها ،التنحضر ابدلدرسة وحدىا

أن يوسع معارفو ىف كل حُت. وإذا كما نقول إن الًتبية عملية  ،لكل شخص

طريق  تغيَت ىف السلوك فما ال شك فيو أن القراءة وسيلة ىذا التعبَت عن

وتوسيع اخلَتة عرب ادلباشرة اليت جينيها الفرد  ،األطالع على ذبارب األخرين

 7ذلك. على أن اخلَتة ادلباشرة البد ذلا من التهميد ابلقراءة. من جراء

 تعليم النحو .ب 

 تعليم قواعد النحو .1

اخل اجلملة وضبط دقواعد النحو ىو بتحديد وظيفة كل كلمة 

أن قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية من  يخر الكلمة وكيفية إعراهبا، أاأو 
                                                           

 228ص.  (2980)القاىرة : الدار العادلية للننشر والتوزيع،  ،ليب تدريس اللغة العربيةاسادمحم على النوحى،  7
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وقعها يف اجلملة( أو مبنية خرىا بتغَت مأحيث أهنا معربة )يتغَت شكل 

 8خرىا بتغَت موقعها يف الكالم(.أ)اليتغَت شكل 

بعد إدخال اللغة. ولدت ىذه  تولد يتعلم النحو ىو قواعد اللغة ال

 يالقواعد بسبب أخطاء يف استخدام اللغة. ولذلك، تعليم علم النحو لك

حية يفهمها جيدا من انأن يقدموا تعبَتات اللغة و  ونيستطيع ادلستخدم

)يقرأ ويكتب بشكل صحيص( أو من انحية الكالم )يتكلم  الكتايب

أن حيفظ الطالب القواعد النحو يف تعلمها، ولكن  يصحيصا(. ال يكف

كتابة النص ابللغة لتطبيق تلك القواعد يف القراءة و حيب أن يستطيع الطالب 

العربية بعد دراستهم. وبعبارة أخرى استطاعا قواعد النحو ليس اذلدف 

 9النهائ يف تدريس عن اللغة 

ىناك إمجاع على أن القواعد النحوية ليست غاية يف ذاهتا، إمنا 

الكتابة بلغة صحيحة. تعُت ادلتعلمُت على احلديث و  وسيلة من الوسائل اليت

، وىي عوهنم على اءوىي وسيلتهم لتقوًن ألسنتهم وعصمتها من اللحن واخلط

                                                           
  2(، ص. 0224: بنا علم،  ، )جاكراتعلم الصرفصاحب،  8
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نوا من استخدام اللغة استخداما دقة التعبَت وسالمة األداء حىت يتمك

 صحيحا يف يسر ومهارة.

فإذا صلح تعليم النحو يف تصحيح أساليب التالميذ وتراكيبهم اللغوية 

وتقوًن ألسنتهم وتعبَتاهتم يكون منهح اللغة قد حقق الكثَت من أىدافها. 

ومن ادلعروف أن اللغة أدة من أدوات االتصال، وال ميكن أن حيدث االتصال 

واللحن  يف اإلعراب، خطاءابللغة السليمة اخلالية من األ ح السليم إالالصحي

إىل اخللط  يلدتلثر يف نقل ادلعٌت ادلقصود و ت خطاءيف ضبط الكلمة، ألن األ

 م.و االضطراب يف الفه  

مفهوم قاصر تركز حول اإلعراب وىو ضبط أواخر  ساد النحو العريب

. وقد اضلدر إلينا ىذا ادلفهوم الكلمات بعد التعرف على موقعها من اجلملة

نو علم يعرف بو أالذين كانوا يعرفونو على  يمن تعريف علماء النحو القدام

 22واخر الكلمات اعرااب وبناء.أ
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 266(، ص. 2984: مكبتة النهضة ادلصربة،  القاىرة، )طرق تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أمحد،  
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 طريقة تعليم النحو .2

إن الناظر يف طرائق تدريس القواعد ادلعتمدة يف الكتاب ادلللفة ذلذه 

ن اثنتإا الزبرج عن طريقتُت الغاية جيد مهما، تنوعت أساليبها و وسائلها، أهن

  : مها

 الطريقة االستقرائية ( أ

تبدأ ىذه الطريقة دبالحظة األمثلة والشواىد ادلختلفة، مث 

استخالص القاعدة النحوية اليت ذبمع بينها. وميكن القول إن ىذه 

، يإليها علماء اللغة القدام ل والتفكَت ىي اليت جلأقة يف االستداليالطر 

و وضبط أحكامو، وذلك عندما نظروا يف النصوص حينما قاعدوا النح

ة، وخرجوا من حبثهم عنية واألحاديث النبوية، والشواىد الشريآالقر 

االستقرائي ىذا ابلقوانُت النحوية اليت رصدوىا ابدلالحظة وادلشاىدة 

 22والتحليل والًتكيب وادلقارنة مث أثبتوىا يف مللفتهم اللغوية.

، بعد لدراسة تلك األمثلة، الطالب ابتدء ادلدرس ابألمثلة أّوال

ما العيوب من أ. ترتبط ابألمثلة ستنتاج القواعد اليتدة األستاذ الإبرشا

                                                           
22

 287(، ص. 2998: دار النفائس،  بَتوت، )خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف زلمود معروف،  



08 

لقائها عند إيم اللغة العربية وقتا كثَتا يف هي ربتاج يف تعلفىذه الطريقة 

 20 : ما اخلطوات يف الطريقة االستقرائية فهيأ القواعد اجلديدة.

 حث فيو عن موضوع التعليم.دخل األستاذ يف الفصل ويب (أ 

  األستاذ األمثلة النحوية.مث بُّت  (ب 

 و قراء التالميذ عن األمثلة ادلبحث مع األستاذ. (ج 

  األستاذ قواعد النحو ادلوجودة يف األمثلة.مث بُّت  (د 

 ستخالص عن القواعد النحوية من تلك األمثلة.مث اال (ه 

 أهداف يف تعليم النحو .3

اسات االتصال ابستخدام الدراسات اللغوية احلديثة، ودر  يتوص

:  مكان من أجل ربقيق ىدفُتأسلوب الًتاكيب اللفظية البسيطة قدر األ

: زايدة احتمال استدعاء احملتوى. فطول اجلملة  الفهم. والثاين - األول

على الفهم. فقد وجد  ا، كما أن لو أتثَت يبشكل عام يدل على تعقيد اللفظ

اضطراب يف النغمة  أيذباه أن الشباب الذين يقرءون الشعر حساسون 

تقبلهم للرسالة. ومن ىنا  ينشاذ فيها بطريقة قد تلثر على مد يوذباه أ

بعض النحويُت بتعبَت نسب األمهية اخلاصة أبجزاء الكالم. ولعل  ييناد
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عتبار اللغة العربية لغة معربة، ىو وضع من أجلو النحو اب ياذلدف األول الذ

ن الكرًن، واحلديث الشريف. آاصة القر حفظ اللغة من اللحن والفساد خب

 23 : ىل ربقيق ما يلىإومع مرور الزمن أصبحت دراسة القواعد هتدف 

إقدار التالميذ على زلاكة األساليب الصحيحة، وجعل ىذه احملاكة مبنيا  (أ 

 على أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية زلضة.

ادلختلفة بُت  تنمية القدرة على دقة ادلالحظة، والربط، وفهم العالقات (ب 

 الًتاكيب ادلتساهبة.

ن، على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقوًن اللسا ذج. إقدار التالمي

 ربسُت الكالم والكتابة. يوعصمتو من اخلطأ يف الكالم، أ

د. إقدار التالميذ على ترتيب ادلعلومات، وتنظيمها يف أدىاهبم، وتدريبهم 

 .على دقة التفكَت والتعليل واالستنباط

منا ىي إاللغة وصيغها، ألن قواعد النحو  ه. وقوف التالميذ على أوضاع

وصف علمى لتلك األوضاع والصيغ، وبيان التعبَت اليت ربدث يف 

يسَت عليها أىلها، وىذا كلو  اليت الفاظها، وفهم األساليب ادلتنوعة

  ضروري دلن يريد أن يدرس اللغة دراسة فنية.
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بط الكالم، وتصحيح األساليب، قواعد النحو ىو وسيلة إىل ض

 24 : إليها دروس القواعد ما أييت يترم غراض اليتوتقوًن اللسان. ومن األ

 يالذتساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ النحو  (أ 

يفهم وجو اخلطأ فيما يكتب  يذىب جبماذلا، فيستطيع التلميذ أن  

 فتجتنبو، ويف ذلك اقتصاد الوقت واجملهود.

مل التلميذ على التفكَت، وإدراك الفروق الدقيقة بُت الًتاكب رب (ب 

 والعبارات واجلمل.

تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ، بفضل ما يدرسونو ويبحثونو من عبارات  (ج 

 وأمثلة تدور حول بئتهم، و تعبَت عن ميوذلم.

يتم  نوعة اليتتاألساليب ادلعلم ادلهارات ادلراد تنميتها، و حيدد ادل (د 

 ها عند تدريب التالميذ على ىذه ادلهارات.استخدام

 .تدريب التالميذ على ضبط لغتهم حديثا وقراءة و كتابة (ه 

القدرة على اكتشاب اخلطأ اللغوي عند مشاىدتو مكتواب، نظرا، مساعو  (و 

 أدان.
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32 

إثراء ثروة الطالب اللغوية دبا يكتسبوه من مفردات وتراكيب من خالل  (ز 

 تطبيقات والتمرينات.تستخدم يف الدروس وال النصوص اليت

تحليل التنمية القدرة على التفكَت السليم، دبا حيققو لدراستو من  (ح 

  القياس.والًتاكيب، واالستقراء و 

. تتمثل أىم أىداف تعليم النحو فيما ييف كتاب نور ىاد ذكركما 

 25 : اييل

 .إقدار ادلتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن (أ 

ة على الكتابة الصحيحة السليمة واخلطأ وادلتفقة مع إكساب ادلتعلم القدر  (ب 

 القواعد ادلتعارف عليها.

 مساعدة ادلتعلم على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث. (ج 

إكساب ادلتعلم القدرة على فهم ادلسموع وسبيز ادلتفق مع قواعد اللغة من  (د 

 ادلختلف معها.

إصدار وادلقارنة، و  تنتاج،سة الدقيقة، واالظإقدار ادلتعلم على ادلالح (ه 

إدراك العالقات بُت أجزاء الكالم وسبيزىا وترتيبها على النحو األحكام، و 

 ادلناسب.
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جيدا، وملكة لغوية سليمة يفهم  يمساعدة ادلتعلم على تكوين حس لغو  (و 

سبييز دبا يعينو على نقد الكالم، و  من خالذلا اللغة ادلنقولة ويتذوقها،

توظيف الفقرات والًتاكيب وادلفردات بطريقة صوابو من خطئو، و 

  26.سليمة

 املشكالت يف تعليم النحو .4

لعلو من أسباب صعوبة النحو العريب يف ادلدارس أهنا كدست أبواب 

النحو يف مناىجها، وأرىق هبا التالميذ، وأن عناية ادلعلمُت متجهة إىل 

لقدر الذي يساعد منها، فلم يعنوا ابلناحية التطبيقية إال اب ياجلانب النظر 

على فهم القاعدة وخفظها للمرور يف امتحان يوضع عادة بصورة ال تطلب 

   27 : يما صعوبة يف تدريس القواعد فيما يلأ أكثر من ذلك.

شاذة، فيها من أقوال، وأوجيو، وجائز، و ترجع صعوبة القواعد إىل كثرة ما  (أ 

ستنباط الذي يستدعى حصر الفكر ال يواعتمادىا على التحليل ادلنطق

األحكام العامة من األمثلة كثَتة متنوعة. شلا دعا علماء الًتبية أن بتأخَت 

                                                           
ماالنج : اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراىيم )، ناطقُت هباادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت ال ،نور ىادي26

 279ص.  ،(0222،  ماالنج
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دراسة القواعد إىل سن ادلراىقة حيث يصل التلميذ إىل تفكَت يساعده 

 على احتمال الدراسات النحوية وقبوذلا.

تدريس القواعد عن طريق تذوق النصوص األدبية يلزم التلميذ دبحصول  (ب 

اظ والتعبَت ادلتعددة ليتمكن من استيعاب األمثلة ادلعروضة وافرا من األلف

يف درس القواعد وفهمها، والسن ادلبكرة ال تستجيب دلثل ىذا  وعلي

ىل إرجاء تدريس القواعد إىل مرحلة إ، شلا يدعوا ياحملصول اللغو 

 . ي)ادلتوسطة( والثانو  ياإلعداد

ا درست ذتها، فإطرق تدريس القواعد ذلا دخل كبَت يف صعوبتها، وسهول (ج 

 بطريقة آلية جافة.

تزيد من صعوبة القواعد وتضاعف من جفافها أن تكون  من األمور اليت (د 

دراستها يف منادج بعيدة الصلة عن حيات التلميذ، متكلفة بعيدة عن 

إدراكها، التثر يف نفوسهم مشاعر، والربرك عواطف فيحسوهنا مكروىة 

 ثقيلة.

ادج القواعد قريبة من السهل إىل صعب، وإذا التزم ادلدرس يف اختيار من (ه 

ن ذلك إوالتزم يف حصها، بنوع خاص. الكالم ابللغة العربية ادلعربة، ف

 الراغبة يف دراستها. ىل حب القواعد و إيدعو التالميذ 
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ال حفظ إصلاه بعض ادلعلمُت ابلقواعد اذباىا علميا، ال ىم ذلم فيو إ (و 

فاع التالميذ بدروس ادلصطلحات النحوية وسردىا أدى إىل عدم انت

 القواعد، رغم ما يبذلو ىلالء ادلعلمون من جهود مضنية يف التدريس. 

لو اذبو ادلدرسون بتالميذىم ضلو انتفاع ابلقواعد انتفاعا عمليا فأكثروا من  (ز 

ادلناسبة  ةهنزوا الفرصأيف دروس القراءة واحملفوظات، و  يالتطبيق الشفه

ىذا إىل ذباحهم واستفادة  ءاعند وقوعو، ألد يالصالح اخلطأ النحو 

  تالميذىم، وعدم شعور ىم بصعوبة القواعد.

 حماوالت تيسري النحو .5

 وميكن عرض ابرز زلاوالت تيسَت النجو يف ىذا القرن فيما يلي: 

 انصف وزمالئو زلاوالت حفٌت ( أ

ربعة أوضع حفٌت انصف وزمالئو كتاهبم قواعد اللغة العربية يف 

هنم  إقياسية أساسا يف منهج التأليف. أي أجزاء متخذين من الطريقة ال

مثلة لتوضيح احلكم، يذكرون القاعدة، مث يسوقون الشواىد واأل اكانو 

 مثلة.ن يستوعب القواعد، وحيفظ الشواىد واألأوعلى ادلتعلم 
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 براىم مصطفىإزلاوالت  ( ب

حياء إصطفى مقًتحات يف كتاب ادلشهور " براىم مإضمن 

تتجاوز ثالثُت اباب يف ثالثة  و اليتحالنبواب أن ربتزل أ ءو" وراحالن

ضافة، لم اإل: ابب الضمة علم السناد وابب الكسرة ع أبواب كبَتة ىي

وعلى الرغم شلا  عراب.إىل أهنا ليست عالمة إ، وذىب وابب الفتحة

مور أحاط ىذه احملاوالت من مناقشات، فقد اتضحت منها معامل و أ

 28 منها:

 واستقراء الشواىد العربية من شعر ونثر. االىتمام ابلقراءات القرآنية، (2

قدمُت كاخلليل، وسيبويو والفراء يف قوال علماء اللغة األأاستقصاء  (0

 و، واختيار ادلصطلحات ادلناسبة ذلا.حمعاجلة ادلسائل الدقيقة يف الن

 االنتفاع ابساليب الدراسات احلديثة، ومناىج البحث عند احلدثُت. (3

التنازع واالشتغال يف مجيع أبواب  بواب غَت علمية كبايبلغاء األإ (4

 النحو.
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 كتاب اجلرومية .ج 

 عن كتاب اجلرومية سرية املؤلف .1

) أبو عبد ىو من بعض تصنيف اإلمام الصنهاجي كتاب اجلرومية 

الذي اليزال أن  ه(703 ةهللا دمحم بن داود الصنهاجي بن األجروم، وفاة سن

ر، يتكون فيو قواعد سلتصصغَت و يدرسو حىت اآلن. ىذا الكتاب اجلرومية 

النحو ادليسرة و جيعل ىذا كتاب اجلرومية من مراجع لطالب يف تعليم قواعد 

 29اللغة العربية )علم النحو(.

ستيعاب قراءة افهم ادلتعمق كالشروط الواجبة يف فيجب الطالب 

ّن إسم ادلصنف إ فهو دون احلركة. أما من مصادر األخرىالكتب أو ألفاظ 

سم تصنيفو فهو أبو عبد هللا دمحم بن داود الصنهاجي بن ادلقصود ليس فرق إب

ه  670األجروم الفاس. ولد ابن األجروم يف جزيرة الفاس، ادلغريب سنة 

ه. ويرى جالل الدين، أّن  703وتويف يف مكانو الفاس يف شهر سفر سنة 

علماء النحو ينقسم على فرقتُت ومها على مذىب الكفاة ومذىب البصرة، 
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 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning..., hlm.150 
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نو قد ذكر  فإ دليلو ىم يتبع إىل مذىب الكفاة، أما إحدبن األجرو ولكن أّن ا

 02كلمة اجلر إبسم اخلفض.

 كتاب اجلرومية .2

كتاب النحو الذي مشهور يف دائرة ادلعهد السلفي ىو كتاب 

رومية. يف دوره إستعمال ىذا اجلاألجرومية أو مشهور أن يسمو إبسم 

س النحو. يف تعليم اأس الكتاب لتالميذ ادلبتدئُت الذين أن يفهمون على

األمثلة التصريفية أو ميذ أن يدرسوا كتاب األجرومية و النحو البد لتال

ما كتاب األمثلة أتصريف. كتاب األجرومية يبحث فيو عن مواد علم النحو، 

يبحث فيو عن علم الصرف، ذلما اللقب كالوالدين من كتب فالتصريفية 

 عهد السلفي.يدرسو الطالب يف ادل األصفر ادلتنوعة اليت

ىتمام كبَت عند العلماء اآلخرين. جعل العلماء اكتاب اجلرومية لو 

النحو كتاب الشرح  اخلاص على كتاب اجلرومية ومها "شرح سلتصر جدا" و 

ىل إراوي. ترجم العلماء ذلذا الكتاب "شرح الكفراوي" من أتليف حسن الكف

رباسية شرح األجرومية يف اللغة االندونيسية واللغة جاوية، كما يف ادلثل "الن
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 M. Solahudin, Tapak Sejarah Kitab Kuning, (Kediri : Nous Pustaka Utama, 2014), hlm. 
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النحو" من أتليف بسر ادلصطفى رميبانج و"الًتمجة الكربى منت األجرومية" 

 02من أتليف مصباح بن زين ادلصطفى توابن.

 ،عراب, وابب اإلابب الكالمادلواد يف كتاب اجلرومية فهي:  أما

ابب ادلفعول و  ،ابب الفاعلو  ،فعال, وابب األعرابمعرفة عالمات اإلابب و 

وابب العوامل الداخلة على  ،واخلرب وابب ادلبتداء ،الذي مل يسمى فاعلو

 ،ابب البدلو  ،ابب التوكيدو  ،ابب العطفو  ،ابب النعتو  ،واخلرب ادلبتداء

ابب ظرف الزمان  ،ابب ادلصدر ،ابب ادلفعول بو ،مساءوابب منصوابت األ

 ،ب الابو  ،ابب االستثناءو  ،ابب التمييزو  ،ابب احلالو  ،وظرف ادلكان

وابب  ،ابب ادلفعول معوو  ،ابب ادلفعول من أجلوو  ،ابب ادلنادىو 

 00سلفوضات األمساء.

 عالقة علم النحو مع مهارة القراءة .د 

ىناك عالقة وطيدة ومتنية بُت النحو والقراءة. إذ ال غٌت لعلم القراءت 

عن ضلو يوجو تلك القراءات ويوضح سبيلها يف العربية. كما قال أبو علي 
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يف رائيتو " وأحسن كالم العريب إن كنت مقرائ وإال فتخطي حُت تقرأ".  احلصري

 03: ومن مظاىر العالقات بُت النحو والقراءة ما يلي

 ،موافقة القراءة القرآنية لقواعد العربية ركن من أركان صحة تلك القراءة .2

وشرط من شروط قبوذلا. ويف ذلك قال ابن اجلزري "كل قراءة وافقت العربية 

وصح سندىا  ،وجو, و وافقت أحد ادلصاحف العثمانية ولو احتماالولو ب

:  فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردىا". ومث قال " وقولنا يف الظابط

ولو بوجو نريد بو وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا رلمعا 

 عليو أم سلتلفا فيو اختالفا ال يضر مثلو".

االستشهاد ابلقراءات القرآنية يف  القراءة القرآنية.اىتمام النحويُت بتوجيو  .0

كما ىو احلال –مواطن اخلالف بُت النحويُت. عندما حيتدم اخلالف النحو 

صلد أن االستشهاد ابلقراءة القرآنية قائم على  -بُت البصريُت والكوفيُت

أشده, وحاضر يف كل مساجالت اخلالف. وذلك يظهر جليا يف مسائل 

 صريُت والكوفيُت.اخلالف بُت الب
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 ختطيط تعليم القرءة بكتاب اجلرومية .ه 

أّن زبطيط التعليم  ، (Roger A. Kaufan) قال روجَت أ. كوف مانو 

وأما عملية التخطيط تعليم  04كمسقة اليت ذُبرىا ادلدّرس لتحقيق أىداف التعليم.

كما التخطيط يكون يف ادلنهج الدراسي   رساادلد يف بكتاب اجلرومية القرءة

الذي يتضمن على  (Silabus) عملية سلّطط التعليم هو يتكّون علىف 0223

، (RPP)، وخطّة تنفيذ للتعليم (KD)، والكفاءة األساسية (KI) الكفاءة الرئيسية

تضمن أىداف التعليم، ومادة الدراسية، وطرق التعليم، ومصادر التعليم، 

 05وتقوًن نتائج التعّلم. والوسائل التعليمية،
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