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 الثاني الباب

 اإلطار النظري

 ة التعليم،طريقة التسهيل )مفهوم طريق قسمني هي اواًل، على الثاين حيتو هذا الباب       

 ،مفهوم طريقة التسهيل، خطوات طريقة التسهيل، احملتويات طريقة التسهيل يف الكتاب

 تعريفالنحوية ) تعليم القواعد و ثانًيا،نتيجة التعليم، املزيا و النقائص طريقة التسهيل( 

طريقة  الكتاب يف ة، أهداف تعليم القواعد النحوية، املادةالقواعد النحوي تعريفالتعليم، 

 التسهيل(.

 أ.طريقة التسهيل

 طريقة التعليم تعريف (أ

ام اليت تعين اخلطوات اإلسرتاجية اليت تكون على  استعداد للقيهي التعليم طريقة       

بعمل. عندما تكون مرتبطة بالتعليم جيب أن حتقق هذه الطريقة يف العملية التعلمية. من 

أجل تطوير املواقف الذهنية  و الشخصية  حبيث يتلقى الطالب الدرور بسهلولة و فعلية 

ايضا من يقول إن هذه الطريقة هي  و ميكن هضمها بشكل صحيح. باإلضافة هناك

قد 8وسيلة اإلجياد و اختبار و جتميع البيانات الالزمة لتطوير التخصصات العلمية 

                                                           
1Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), hlm. 72 
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الطريقة هلا   ،التسهيلاستخدم املعلم كثريا من الطرق لوصول أهداف التعّلم مثل طريقة 

 .أهداف منها لتعويد التالميذ ىف األعمال

جمموعة أساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي طريقة التعليم هي       

للمتعلم من أجل حتقيق  األهداف تربوية معينة. و الطريقة هبذا املفهوم الشمال ليست 

جمرد الوسلة لتوصيل املعرفة أو إجراءت و انشطة تدريسية يقوم هبا املعلم يف داخل 

 2الفصل و حسب.

يساعد طالب يف سرعة الفهم و التعلم، لكون  يستخدم املعلم طرقا متعددة لكي    

عملية التدريس من العمليات اليت يتم التخطيط املسبق هلا، حيت يتم مساعدة الطالب 

على اكتساب املهارات، االسرتاجيات و اليت جيب أن خيتار احدها، و لكن ضمن 

ملادة ا و جمموعة من العوامل  و هي تتعلق بشخصية املعلم، و ايضا مستو الطالب 

 اليت يتم تدريسها.

ما طريقة التعليم اليت من خالهلا يتم اختيار أسلوب التعليم  املناسب فيجب أن أ     

تدوير حول طريقة األلقاء و أن يتم  عمل مناقشة بني جمموعة من الطالب، و ذلك 

 من اجل معرفة مستويات الطالب، و اكتشاف افكار جديدة منهم. 

                                                           

 16عبد العزيز  إبراهيم العاصلي، طرائق تدريس اللغة العربية ) الرياض : فهرسة مكتبة املللك فهد الوطنية اثناء النشر، 2002( ص. 22-22
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فية إلقاء املادة االدراسية هي اهم العوامل يف عملية التعليم، و كانت الطريقة او كي  

ني يعين تشرتك هذه الطريقة يف النجاح التعليم. و استفاد الطريقة مناسبة تشرتك يف تعي

و هذه الطريقة مهمة حيث ال تقتصر اهيمتها يف عملية  2فعالية التعليم واقتصادية.

فة ول املختللطرق املختلفة هلا احلصاألخريو االتعليم و التعليم فقط، و إمنايف األنشط 

  ايضا.

منذ أن ظهرت الدعوة إىل تعليم اللغة بشكل اتصاىل، وشيوع مصطلحات مثل:       

 الوظيفة و غريمها. فيميز رشديأمحد طعيمة بني هذه املصطلحات كالتايل: االتصال،

ثل تصورها م املدخل : ويقصد به املنطلقات اليت تستند اليها طريقة التعليم (8)

ملفهوم اللغة الفلسفة تعليمها، و النظرة إىل الطبيعة اإلنسانية و شحصية 

 املتعلمني.

الطريقة : و يقصد  هبا جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال  (2)

 اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف توبوية معينة.

واء من اءتو تنفيذ مبادها شاإلجراءت: هي أساليب اليت ترتجم الطريقة  إىل اد (2)

 يف الفصل. حيث ما يقوم به املدرس

 يسهاأساس اختيار طريقة التعليم و مقا (ب

                                                           
3E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005),hlm.107 
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متثل الطريقة عنصر مهما من عانصر التعليم الذي ال ميكن للمدرس استغناء عنه.     

أن للتعليم طريقة متعددة و لكل طرقة مزيا وأوجه  قصور. ال توجد طريقة مثلي من 

طريقة التعليم اللغات تناسب مع كل الظروف ويف كل اجملتمعات و لكل دراسني. 

للتعليم.  حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصة فطريقة املناسبة هي اليت تساعد على

فما قد يكون مناسبا هنا و البد للمدرسني مراعة ألسس آلتية عند اختيار أنسب 

 الطريقة ، منها:

األهداف : فأهداف التعليم ميكن أن متثل موجها أساسيا إلختيار الطريقة  )أ(

 املناسبة لتحقيق هذه األهداف.

 بة  من بية إن احملتوي و الطريقة فاحملتوي حيدد ما يناساحملتوي   : يف علم الرت  (ب)

الطريقة تعليم ووسائل وأنشطة وايشا طريقة تعليم و  إجراءته وفنياته ميكن أن 

حتدد شكل احملتوي. و من مث يعتبري احملتوى موجها الختيار ما نسبه من طريقة 

 التعليم.

 بينهم. ودوافعهم و الفروق الفرديةاداراك املدرس خلربات الدراسني مستوياهتم  (ج)

 إداراك املدرس ومعرفته مبختلف مصادر تعليم اللغة العربية و انشكتها.  (د)
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 4إداراك املدرس و للعالقة بني الطريقة والوسيلة  والنشاط.  (ه)

 و من عدة معايري يتم من خالهلا اختيار الطريقة املناسبة للتعليم، و منها:

خرية من الذي يطلق حريته يف التعبري دوخنوف من املسأن توفر الطريقة لطالب أل. 8 

 او النقد االذع.

أن تراعي خصائص املرحلة العمرية و الفروق الفردية اليت جترب املعام على التنويع .2

يف طريقة تعليمهو فمثال حنيفا يكون منط املتعلم حسيا نتبع الطريقة املعتمدة على 

اب حينما يكون منطه حركيا يستويه اللع عرب الويائل السمعية و البصرية -احلس

 اللغوية يف انشطة التعبري.

و أن تتيح الطريقة الطالب اختيار افكاره يف املوضوع املتناول كذلك اللغة ليت يعرب  .2

عنها وال نفرض عليه خطأ فكريا معينا، باإلضافة ايف مساعدة الطريقة الطالب على 

 خمتلف ألنشطة اللغويةملواتيه يف استشمار فرص التعبري ا

 طريقة التسهيل تعريف ج(

طريقة التسهيل هي الطريقة السريعة لتعليم الكتب الرتاث او النصوص العربية       

     قة . هذه الطرياملاجيستري ،أستاذ خليلي املنشئهالذي  ساعات 22األخري بنظام 

                                                           
22 رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج و االسرتاجيات،)منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة)إسي(،200 

1(ص.  
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مقدم لتمالء حوائج اجملموعات يف التعليم اللغة  العربية اليت هي تفهيم النتائج الدنية 

اإلسالمية و عميقها و تعليمها خصوصا يف تعليم القرأن  و األحاديث. و هو مقدم 

ايضا لتمالء احلوائج اجملتماعات يف التعليم اللغة العربية .هذه الطريقة يلعب دورا هاما 

تدئني الذين يريدون  أن تفهموا لقراءة النصوص الغربية األنه ملخص لطبقة أويل للمب

من الكتب النحو و طريقة القراءة  النصوص العربية الذي قد صنفه العلماء و الكتب 

 األخري لتقوية العلم القراءة متاما.

إن السبب الذي يستعمل املعلم إىل اشتخدام كتاب التسهيل الذي حيتوي علي        

السلف و نصف احلديثة. كدليل مصاحب لكتاب مقرر وزارة شؤون الدين هو نصف 

يسهل  على الطالب يف قراءة بسرعة. لذلك ميكن للطالب الذين ليهم خلفية من 

املدراس العامة متابعة الطالب من خلفية املدرسة اإلسالمية أو حىت املعهد ايضا ميكنهم 

اد ن. أما اسباب تلخيص بعض املو سيحدث تواز  ك،احلصول عليها بشكل  جيد. لذل

من كتاب السلف مثل ألفية لنحو و األمثلة التصرقية إيل صرف فعو لكثيف الدراسة 

 .5املستمرة

 

                                                           
5Ahmad Nurcholis &Anis Zunaidah.Anmaatul Manhaji Diraasil Lughatil Arabiyah Fil 

Madrasati Ats-Tsanawiyyah Al Islamiyah Al Hukumiyyah Al Ula Tulung Agung. El-Tsaqafah: 

Jurnal Jurusan PBA. Jurusan PBA FTK UIN Mataram. Terindeks Index International Journal 

Impact ISSN (e) 2655-7746, ISSN (p) 2087-3638. Vol 18, No 1 Juni .(Mataram: UIN Mataram 

Press, 2019), hlm.42 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1546830981&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1441861208&1&&
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 طريقة التسهيلب التعليم خطوات د(

 يسري التعليم حسب هذه الطريقة على خطوات التالية :

  اإلفتتاح (8

م جديدة  يبدأء القى السالقبل ان يستمر املدرس اىل مادة يف هذه اخلطوة     

رس السابق يربط املعلم بني الد و دعاء مجعيا مع الطالب و يتعلق بني املادة قبله

و الدرس مع مراجعة الدرسة من البادية يف كل بداية الدرس. كل الدروس. 

هم ليتكون لديهم الدافع للمدرس اجلديد واالنتباه اليه. و بدأ األهداف املرجوه

لنحوية اللغة قواعد االاملعلم التعليم بتشجيع الطالب . فيقول هلم مثال: تعلم 

 و كل واحد يستطيع ان جييدها بالسهولة. العربية ليس صعبة

 حفظ املفردات (2

شرين حيافظون عالثانية كل الباب وجب على كل الطالب يف هذه اخلطوة     

املفردات مثل عن املوضوع مرافق العامة يف املدرسة. ينشط الطالب حبفظ و 

 الودائع اىل املدرس.

 األغنية حلفظ القواعد النحوية  (2



25 
 

يف هذه اخلطوة حفظ  الطالب القواعد النحوية  باألغنية البسيطة. لتسهيل فهم    

 القواعد النحوية.

   شرح القائدة (4

املعلم  السبورة. شرح الكتاب  يعرض املعلم الدرس  بوسيلةيف هذه اخلطوة  

ثلة  من القواعد املدروسة. إذا كان االدرس  مالتفصيل مع إتياة األ الدرسب

الطالب فرصة لتقدمي السؤال حول  املدرسدرس القواعد. بعد  ذلك أتاح 

 الدرس الذي مل يفهم.

 األمثلة من القرآن التطبيق (5

األمثالت.   عشرين عن التطبيق األمثلة من القرآن و يبحث يف هذه اخلطوة     

ات لى التفصح بصفحات التطبيق اليت توجد يف الصفعالطالب درس يوجه امل

ات كل الكاملدرس  الكتاب . مث حيدد الطالب بارشاد املالقرآن أو االخرية من 

ري غاليت توجد يف النص، هي إسم أو فعل، أو حرف و مثل مبتداء  و اخلبري و 

ذلك. إذا كانت يتعلق يف نص مثل "املؤمنون صاحلون" اين مبتداء و ما عرابه 

 ؟. و حيث اهنم حيددون  الكلمة بانفسهمو حيددون اعربه. و يشاركون باتغين.

 

 اإلختتام  (6
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 الدرسة. التعلمية قبل أن خيتم عملية  هذه اخلطوة األخرية من

 المحتوايات طريقة التسهيل في الكتاب. 5

 6يقة يف الكتاب علي سبعة ابواب ، و هي :احتمال هذه الطر قد 

 الباب األول حيتوي علي أقسام الكلمة. (8

الباب الثاين حيتو علي إسم و هو الذي يشتمل علي عالمات اإلسم و إعرابه و  (2

أنواع العوامل اجلر و أقسام اإلسم معرقة و كيفي القراءة إبن و بنت و رموز  سريع 

 النكرة و املعرفة وإن و اخواهتا و كان و اخواهتا.يف القراءة اإلسم 

. الباب الثالث حيتوي علي الفعل. و هو الذي يشتمل علي إقسام الفعل و عالمته  (2

 و أحكامه و رموز سريعة.

الباب الرابع حيتوي علي أقسام اجلملة و هي اليت تشمل عل اجلملة اإلمسية و  (4

به و رب و التوابع  أقسام الفاعل و نائاجلملة الفعلية، أقسام املبتداء و أقسلم اخل

مفعول به و مقعول مطلق و مفعول  ألجله و مفعول فيه و مفعول معه و احلال 

 و اقسامه و التمييز واإلستسناء.

الباب اخلامس حيتوي علي ال نافية للجنس. و يشرح علي تعريفه و شروطه و  (5

 أمثلته و مالحظته.
                                                           

6Kholili, At-Tashil Metode Cepat Belajar Membaca Kitab Kuning Sistem 33 

jam,(tt,2015)hlm.2 
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ته و شرح علي تعريفه و حرفه و انواعه و امثلالباب السادس حيتو علي النداء. و ي (6

 املالحظة و التدريبات

ملعدود االباب السابع حيتوي علي اإلسم العدد. و يشرح تعريفه و احكام العدد و  (2

 و املالحظة و التدريبات.

 التعليمفي نتيجة الحصول  ب.

 بعدد الطالب الناجحني حتقيق أهداف التعلم يف الوقت املخصص. ميكن قياس التدابري  

 ويطلق على مواصفات املبلغ نسبة مئوية

النجاح الذي حيدده املعلم املعين.حجم القياس  يقال أن نسبة فعالة على حسب املعيار

 2هو كما يلي: قة التسهيلييف طر 

 2.1الجدوال 
 نتيجة الحصول في التعليم

 تعليق القمة نمرة
 جيدا جدا 10-800 8
 جيد 66-21 2
 كافية 56-65 2
 ليس جيدا 40-55 4
 فشل 20-21 5

 
                                                           

7Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bima Aksara, 1986), 

hlm. 251 



21 
 

 مزيا و النقائص طريقة التسهيل(الد

 لتسهيلاال يوجد إنكار أن طريقة  كطريقة معرتف هبا لديها العديد من املزايا أيضا     

أو  لتسهيلا طريقة.لذلك ، املعلمني الذين يرغبون يف استخدام نقائصلديها العديد من 

زايا م هذا التمرينيفرتض أنه ليس من اخلطأ أن نفهم خصائص هذه الطريقة. أما بالنسبة

 1: هي على النحو التايلالنقائص 

 مزيا طريقة التسهيل (أ)

 متوازنة بني النظرية و التطبيقية (8)   

 األمثلة من القرأن (2)

 يف بعض األحيان يتم تنفيذ التمارين مرارا وتكراراهو شيء رتيبة ، مملة بسهولة. (2)   

 حفظ املفردات باألغنية البسيطة (4)   

 خمتصر و منظم (5)   

 ( تتكون األلوأن امحر يف كتاب التسهيل لتتعيني الصيغة6)   

 نقائص طريقة التسهيل )ب(

 املادة حوجز جدا (8)     

                                                           
8Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaim, Strategi Belajar Mengajar)Jakarta : Pustaka 

Ilmu,2013)  hlm. 92 
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 التمرينات بني الشرخاكثر ( 2)

 ( ليس كل شيء يستخدم الغناء2)

  قواعد النحويةالتعليم . ب

 عند الخبراءم يالتعل مفهوم (أ

تفعياًل. و –َعُل يُ فْ  -تَ ْعِليمَا علي وزن فَ َعلَ  -يُ ْعلَّمُ  –التعليم مصدر من َعلََّم    

 التعليم مبعناه االصطالحي عند بعض العاماء ما يايل :

من املعلم  اليت توفر لكل  لفعالةالطريقة ا أن حممد علي السمان التعليم هوقال )أ(         

 1واجلهد  يف سسبيل احلصول غلي معلم املعرفة . و التعليم الوقت 

و قال حسن  شحاتة إن تعليم  هو عملية نقل معلومات  من الكتاب  أو  (ب)

 80من عقل املعلم إيل  عقل املتعلم.

التعليم عامل من عوامل الرتبية و ينصر  أن و قال حممود يونوس و قاسم بكر (ج)

 88يف إيصال املعلومات من  املعلم إيل املتعلم.

                                                           

 22 حممود علي السمان، التوجيه يف تدريس  اللغو العربية،) القاهرة: دار املعارف، 8112(،ص.82
 24حسن شاتة، التعليم اللغة العريبة  بني النظرية و التطبيق،)مصر: املكتبة املصرية البنانية، دون سنة (ص. 81

 25حممود يونوس وقاسم بكر، الرتبية و التعليم،)كونتور: املعهد العصري دار السالمو دون تاريخ(ص.82
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واصطالحا هو إيصال املعلم العلم واملعرفة التالميذ بطريقة قوية وهى الطريقة االقتصادية 

 82.اليت توىف لكل من املعلم واملتعلم بالوقت واجلهد يف سبيل اهلل على العلم واملعرفة

التعلم و التعليم مها شيئان خمتلفان لكن اربطاب وجوه العملة. ليس التعلم جمرد جلمع  

املعلومات، و لكن التعلم هو عملية عقبية اليت حتدث يف شخص حيت ظهر التغيري يف 

وك. حتدث الناشاط العقلي بسبب وجود التفاعل مع األفراد مع البيئة الراعية. وأما السل

 العناصر البشرية و املادية و املعدات و اإلجراءات املؤثرة لتحقيق التعليم هو اجلمه بني

 84هي: يتضمن خظوة التنقيذ ثالثة أمور و العملية التعليمية تنفيذ يف82اهداف التعلم.

 مرحلة التخطيط (أ

ينبغي  وميكن أن تفسري التخطيط أهنا عملية حلل املشكلة عن طريق إعداد منهجية    

 املعلمني و الطالب معا يف  حماولة  لتحقيقي اهداف التعلم اليتام به، ولكن أيضا القي

 مث حتديدها.

 (مرحلة التنفيذ2

                                                           
 465( ص.8112دار املشرق، :)بريوتاملنجد ىف اللغة واالعالملويس معلوف،24

13Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2012), hlm. 57 
14Devi Eka Diantika, Tanfidh ta’lim Qowaid Nahwiyah fi Fashli Namudhaj bi Madrasah 

Fathul Hisayah Mutawasithoh Islamiyah Lamongan Jawa Sharqiyah, Al ta’rif, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan Kabahasaan Vol.4 No,2 2016, hlm.130 
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و هتدف هذه املرحلة  إيل تنفيذ ما مت مجعها يف مرحلة التخطيط، وذلك باستخدام     

ن اواع و كا عدد من التقنيات و املوراد املوجودة اليت حددها يف  مرحلة التخطيط.

و هذا مطابقا باحلال املوجودة. كانت التقنية املستخدمة، و طول  األنشطة خمتلف،

 الوقت املرسومة يف املرحلة التخطيط.

و هناك يف امليدان التعليمي من املعلمني علي إلقاء معلومات يف تواصل مستمر      

حيت  ينتهي وقت الدرس، منهم من يشرح مستخدما السبورة  و الطباشريية يف توضيح  

و رسم األفكار و كتابة اخلالصات. كما أن منهم من  يعتمد علي املناقشة  األفكار،

من ليس  هماملستمرضا من يستعمل وسائل تعليمية و احلوار الدائم مع الطالب. ومن

،كل هذه االختالفات بني هؤالء املعلمني يشري إيل ما يسمي بطرائق التعليم. كذلك

ية، و لقد أي الهتماك هبا إيل انتشار فإهنا ومازالت ذات أمهية خاصة بالنسبةلعمل

 القول بأن " املعلم النجاح ما هو إالطريقة الناجحة".

 ج( مرحلة التقويم

نه من عملية إلصدار أحكام و الوصول إيل قرارات حول قيمة خرية من اخلربات، إ      

ملقبولة  اوذلك من خالل التعرف علي نوحي القوة والضعف فيها علي األهداف الرتبوية 

بقصد حتسني عملية التعلم و التعليم. و هبذا املعين يصبح التقومي عملية مستمرة، 

عند جمرد إعطاء درجة أو تقدير، و غنما ترتبط بإصدار  احكام علي  شاملة التفق
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أهداف معايري حمددة، كما أن تقومي خيتلف  عن القياس حيث يقصد بالقياس إعطاء 

 85ال يطلب إصدار أحكام حول هذه القيمة.قيمة لوصفة من الصفات، و 

 القواعد النحوية مفهوم  (ب

مجع من قاعدة، فهي الصطالح علي األصل، و القانون والضابط  والقواعد ه             

 86و تعرف  بأنعا أمر كّلي ينطبق علي مجع جزئياته.

للغة يسمل افعاًل. النحو يف -يفعل–حنوا علي وزن فعل -يَ ْنُحو-النحو من حناَ         

و النحو يف اصطالح العلماء هو القواعد  82عدة معان منها: القصد واجلهة.

 حصلت برتي بعضها مع بعض من اليت ت العربيةلماتعرف هبا أوأخر الك

أن يكون اخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو  إعراب و بناء وما يتبعهما.

 81جزم حلة واحدة بعد انتظامها مها يف اجلملة.

ليست  و ،وصحة النطقو الكتابة، القواعد النحوية هي وسيلة لظبط الكالم          

قواعد النحوية هي علم بأصول من القواعد العرب يعرف هبا غابة مقصودة لذاهتا.

                                                           
 72أوريل حبر الدين، مهارات  التعليم حنو إعداج مدرس اللغة العربية الكفاء،)ماالنج: مطبعة جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم2088 (

 
      72لويس مألوف اليسوعي، املنجد يف العرلية واإلعالم، الطبعة السابعة و الثالثونو) بريوت-لبنان: دار املشرق، 8111(، ص.2

17 Muhammad Yunus, Kamus Arab, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990),hlm. 444 

  11شيخ مصطفي الغاليين، جامع الدروس اللغة العربية، )املصر: دار املعارف، دون تاريخ(، ص. 202
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احوال أخرالكلم اعراب و بناء. أن النحوية هي الواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة 

 ية اعراهبا.وكيف داخل امللة وظبط او اخر الكلمات

علم النحو هو قواعد اللغة الذي ولدي إدخال اللغة، ولدت  هذه القواعد     

بسبب أخطاء يف استخدام اللغة. و لذلك، تعلم علم النحو لكي يستطيع 

املستخدمني أن يقدموا تعبريات اللغة و يفهمها جيدا من ناحية الكتايب )يقراء 

)يتكلم صحيحا( ال يكفي  أن ناحية الكالم ويكتب بشكل الصحيح( أو من 

خيفظ الطالب القواعد النحو يف تعملها، و لكن جيب أن يستطيع الطالب لتطبيق 

ذلك القواعد يف الفراءة و متابة  النص باللغة العربية بعد دراستهم. و يعبارة أخري، 

 81استطيع يف القواعد النحو ليس اهلدف النهائ فتدريس عن اللغة.

 عد النحويةأهداف تعليم القوا (ج

أصول املقاصد ليعرف الفاعل من املفعول و  و من فوائد علم النحو هي     

املبتداء و اخلرب، ولواله جلعل أصول اإلفادة، إذا يف جلهة اإلخالل بالتفاهم مجلة، 

و تتبني أن النحو مل يكن أبدا بطبيعة أو بأصل و ضعه ليحفظ أصول و اهنا 

ز ، و يعني القرئ أو السماع علي حل الرمو لعبارتليهدي إيل املفاهم السليمة من ا

                                                           
19M.Abdul Hamif, et.al, Pembelajaran Bahasa Arab, Metode, Strategi, Materi dan Media, 

(Malang: UIN- Malang Press, 2008),hlm.64 
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ق قفتدريس مادة النحو ينبغي أن حي الكتابية أو الصوتية إيل معان و دالالت. و إذا

 20لطالب هدفني.

: هو ما يقرؤه و يسمعه، حيث بدارسة تلك املادة و التعريف  اهدف األول    

 عليها تعتدل يف ذهه املفاهيم و ال تضيع املعاين.

اهلدف الثاين : هو وضع ما يكتبه أو يتحدث به يف صيانه مفهمة، حيث إن 

مراعاة تلك مادة النحو و تعملها ينبغي يف املقام األول أن تعصم اللسان 

 .القلم

 لي ظبط الكالم،عليست القواعد غابة تقصد لذاهتا، و لكنها وسيلة      

وتصحيح األساليب، و التقومي اللسان، ولذلك ينبغي للمدرس أال يدرس منها 

إليها  يالذي يعني علي حتقيقي هذه الغاية. و من األهداف اليت ترمإال القدرة 

 28: يليدروس القواعد ما 

القواعد النحوية يف تصحيح أساليب التعبري و خلوها من  مساعدة (أ)

يذهب مجاهلا. فيستطيع الطالب بتعلمها أن أخلطاء النحوي الذي 

 خلطاء.يعرف وجه ا

                                                           
 84حسني سليمان  قورةو درسات حتليلية تطبقية يف اللغة العربية  و الدين اإلسالمي، )دار املعارف،8118(،ص.762

 84حسن شاتة، التعليم اللغة العريبة  بني النظرية و التطبيق...،ص.208
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اكيب و بني الرت  و إدارك الفروق الدقيقةمهارة التفكري لدي الطلالب  (ب)

 العبارات و اجلمل.

ميكنهم  وتنظم املعلومات الطالب اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا.  (ج)

ذه هلم وجه الغموض، و أسباب يف ه و العبارات نقدا يبنيمن نقد األساليب

 األساليب

لطالب، بفضل ما يدرسونه و يبحثونه من عبارت و تنمية املادة اللغوية  (د)

 أمثلة تدور حول بيئتهم و تعبري عن ميوهلم.

 القواعد النحوية يف تعويد الطالب دقة املالحضة و املوازنة يف )و(   مساعدة

األن وظيفتها حتليل األلفاظ و العبارت و  ،األديب نفوسهم الذوق      

األساليب، والتميييز بني الصواب واخلط، و مراعاة العالقة  بني الرتاكيب و 

 معانيها، و البحث فيما طرأ عليه من تغيري.

تدريب الطالب علي استعمال األلفاظ و الرتكيب استعماال  (ز)

دريوا علي ن بصحيحا،يادرك  اخلصائص الفيئة السعل للجملة العربية، كأ

 أهنا نتكون من فعل  و فاعل، أومبتداء و اخلرب و غري ذلك.

 تكوين العادات اللغوية الصحيحة، حيت ال يتأثرا بتيار العامية. (ح)
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ج علي من م بالتدريتزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية لتنمية قدراهت  (خ)

 صواب.

 تعليم القواعد  النحويةورأي عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر أن من أهم أهداق 

 22فيما يلي :   

 إقدار الطلب علي القراءة بطريقة سليمة خلية من اللحن.  (أ)

 إكساب الطالب القدرة علي الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطاء. (ب)

 حة  األداء عن التحدث.صمساعدة الطلب علي جودة النطق و  (ج)

لغة من القواعد الإكساب الطلب القدرة عليفهم املسموع و متييز املتفق مع  (د)

 املختلف معها.

الطلب علي تكوين حس لغي جيد و ملكةسليمة يفهم من خالهلا مساعة  (ه)

اللغة املنقولة و يتذوقها، مبا يعينه علي نقد الكالم، و متييز صوابه من خطئه، 

 كيب و املفردات  بطريقة السليمة.وتوظيف الفقرات و الرت 

 المواد في كتاب طريقة التسهيل (ز

وعات القواعد اليت تبحث يف هذا اجلملة اإلمسية من موض الباحثة كما حددت

 البحث مفهوم اجلملة اإلمسية.

                                                           
 85عبد اللطيف عبد القادر ابو بكر، تعليم اللغة العربية األطر و ألجراءت )عمان : مكتبة الضامريي، 8110(. ص. 826.
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 المفيدةالجملة مفهوم  (أ)

اجلملة هي عبارة عن الفعل و فاعله، ك"قام زيد" و املبتداء و خربه ك"زيد              

قائم". اجلملة أوسع داللة من مفهوم الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع. اذا 

و اجلملة من حيث مكوناهتا تنقسمني ال يشرتط يف الكالم من الفائدة التامة. 

 اجلملة الفعلية و اجلملة اإلمسية.

ية تتكون علي اجلملة الفعلاجلملة االمسية هي مجلة اليت تتكون من املبتدأ و اخلرب و     

 فعل و فاعل

المسية ال يكون   24:و له احكام 22املبتداء هو املسند اليه الذي مل يسبقه عامل. (أ)

المسية ال يكون املبتداء إال امسا صرحيا او مؤوال، ظاهرا او  ضمرا مشتقا املبتداء 

 فال يكون فعال  و ال حرفا وال جارا جمرورا. او مجيدا

  الرفع، جيب املبتداء يكون مرفوعا دائما، و من مث إذا جاء فري مرفوع لفظا

 بسب دخول حرف جر زائد او شبهه وجب أن يكون مرفوعا حمال.

                                                           
 252(، ص.8112)بريوت املكتبة العصرية،  جامع الدروس العربيةمصطفي الغاليين 22
 28(، ص.2002هرة: مؤسسة املختار للنشر التوزيع، ا)القاجلملة االمسيةعلي ابو املكارم، 24
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 جيب أن يكون املبتداء معرفة، و الجيوز و قوعه نكرة إال لتحقق اإلقادة  ،املعرفة

قد حتددت نوعا ما من التحديد، او لتحقق  النكرة، إما ألنمن  التعبري ب

 .اإلفادة

 25اخلرب هو ما اسند اليه وهو الذي تتم به مع املبتداء فائدة، و له احكام: )ب(

  الرفع، األصل يف املبتداء ان يكون مرفوعا، فإذا مل يكون مرفوعا لفظا وجب أن

 يكون مرفوعا حمال.

  مشتقة، قد كون جامدا حنو : "هذا حجر"األصل قيه أن يكون نكرة 

 .مطابقته للبمتدا إفرادا و تثنية و مجعا و تذكري أو تأنيثا 

  1.1الجدوال :
 : و النحو قسام المبتداءأ

 الخبر المبتداء اسماء المبتداء الرقم
 نافع العلم مبتداء اسم  ظاهر 8
 تلميذ انا مبتداء اسم ضمري 2
 خري لك تصومان  مؤول بالصريح مبتادء 2

 
 26:التسهيل طريقة يف كتاب و ما كان حنو

 تتكون من تتكون من الجملة الرقم
 خرب مبتداء اإلسمية 8

                                                           
 254مصطفي الغالييين. املرجع السابق، ص. 25

26Kholili, At-Tashil Metode Cepat Membaca Kitab Kuning….,hlm. 49 
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 َماِهر   الطاِلبُ   
 فاعل فعل الفعلية 2

 حُمَمَّد   َكَتبَ   
 
 

 الجنس و العدد الخبر المبتداء الرقم
 مفرد مذكر خاشع   املؤمن 8
 مذكرتثنية  خاشعانِ  املؤمنانِ  2
 مجع مذكر خاشعونَ  املؤمنونَ  2
 مفرد مؤنث خاشعة   املؤمنةُ  8
 تثنية مؤنث خاشعتانِ  املؤمنتان 2
 مجع مؤنث خاشعات املؤمنات 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 


