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لههه وأَنْبهيائههه وعلى آله وأْصحابهه ه على جزيله نَ ْعَمائههه َوالصَّالُة والسَّالُم على َأْشَرفه ُرسه الذين  احلَْمُد لِله
 ، هبديهم ، أمَّا بَ ْعدُ  ظُوا عليه مهَن الت َّْبدهيله والتَّحرهيفه ، فكانُوا أَْعالًما يُهتَدىَحفهظُوا القرآَن ، وحافَ 

هبا يُعدُّ  النَّاطقني غيَ العربية  َغةاللُّ ف كتب تعليم  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو ، السيَّما اللُّغوي  فإنَّ اختيار احملتوى 
ني؛ ألنَّ تعليم هلذه الفئة من املتعلم اللُّغوي  ضرورًة ال فكاك منها، بل يُعدُّ ُعْمدًة من ُعُمده بناء احملتوى 

 ُي مرتوٍك دون معاييَ غ ظر أنَّ هذا االختيارَ هبا. والالفت للنَّ  النَّاطقني العربية ألبنائها يُغايُر تعليمها غيَ 
من ؛ هبا لنَّاطقنيا ، اتَّفق عليها املتخصصون ف جمال تعليم العربية غيَ جلي ة   علمية   حتكُمه، بل هناك معاييُ 

 .(1)يعرفه املتعلم وما يكون قادرًا على أدائه ُمنطلق تعريف املعيار اصطالًحا أبنَّه ما جيب أنْ 
، ف إطار ما يُراد له عالتَّوزيذلك احملتوى ُمتَّصًفا ابلشيوع و  ومن خالل هذه املعايي يُفرتُض أْن يكونَ 

، و رد على صف بتقدمي املطَّ يتَّ  صاف ابالختيار، وأنْ من االت ه  أن يكون ُمتكاماًل الشَّاذ ه، واألصلي ه على الفرعي ه
 .(2)وُمستمرًّا وُمتتابًعا، ف إطار ما يُراُد له من تنظيم

حتوى هبذا االختيار وذلك 
ُ
ُتعل همَ  لمَ من شأنه أْن ُيسْ  التَّنظيموملَّا كان ذلك كذلك، فإنَّ امل

إىل اكتساٍب  امل
، يؤهله  سابه عدة مهارات، من خالل اكت يستطيع اإلعراب عن احتياجاته احلياتية ،يكون متعل هًما نْ أللغويٍ 

 تكمُن ف املهارات األربع) االستماع، والكالم أو احلديث، والقراءة، والكتابة(.
، تلك وتراكيب مفرداتٍ و  أصواتٍ  ه من اإلعراب عن هذه االحتياجات يلزمه ما حيتاجُ من ََثَّ فو 
اكيب قُّ املعجميُّ صرفيٍة مَّ  ف قوالبَ  ة  ُمصاغَ  الرتَّ  -رافق ذلك الغهالُف البياينوف مرحلٍة اتليٍة يُ  -ا، يؤازرها الش ه

، ف إطار خطاب ه  ف أي ه موقفٍ  ن الدَّارس من التَّواصل االجتماعي  ف إطار رؤيٍة ثقافيٍة وحضاريٍة مَّا، متك ه 
 االجتماعية. لل هسانياتما يُعرف اب

أليف بني التَّ  تتابعت اجلهود، وتنوعتف جُمملها  وغيه ممَّا يستلزم هذه العمليةَ  سبق بناًء على ما
لًة ف طنطا ممثَّ  امعةُ ، ومنها ما أعلنت عنه جهبا النَّاطقنيالعربية غَي  اللَُّغةوَعْقده املؤمترات اخلاصة بتعليم 

 الدول   نت عن مؤمترها العلمي  هبا، فقد أعل النَّاطقني العربية لغي اللَُّغة تعليمه  العربية، حيث شعبةُ  اللَُّغةقسم 
م، 2020أبريل  8-7هبا، رؤى جديدة"، ف الفرتة من  النَّاطقنيهبا لغي االعربية وآد اللَُّغةُ ل، بعنوان" األوَّ 

لغي العربية  للَُّغةار املعوقات، وعْرض الرؤى املستقبلية، ومناقشة واقع تدريس هبدف تبادل اخلربات، وحصْ 
هبا، واإلفادة من التكنولوجيا، وَعْقد ورش عمٍل، ومناقشة معايي املهارات، ومستقبل العربية ف  النَّاطقني

 ة؛ وذلك من خالل أربعة حماور.الشعوب غي الناطقة ابلعربي
                                                 

 للنَّاطقنيالعربية  للُّغةاطور، د. علي عبد احملسن احلدييب، ضمن كتاب معايي تعليم األجنبية:املفهوم، واألمهية، والتَّ  اللُّغاتمعايي تعليم  (1)
  .12م، ص 2017، 1العربية، الرايض، ط  اللُّغةبلغات ُأخرى، حترير د.علي احلدييب، مركز امللك عبد هللا خلدمة 

، معهد العلوم اللسانية الل هسانياتالعربية، د. عبد الرمحن احلاج صاحل، جملة  اللُّغةف النهوض مبستوى ُمدر هسي  الل هسانيات: أثر يُ ْنَظر (2)
لعربية، د. اب النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس، و  62م، ص ،  1974-1973، 4والصوتية، جامعة اجلزائر، ع 

ود، الرايض، السعودية، العربية، جامعة امللك سع اللُّغةهبا، معهد  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةحممد صاري، ضمن سجل املؤمتر العاملي لتعليم 
 . 43-31ه ، ص  1430
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هبا" أتى  لنَّاطقنيال" األسس العلمية للمناهج الدراسية لتعليم العربية لغي هذا، وف إطار احملور األوَّ 
الكتاب األساسي من ) لثَّايناُمتَّخًذا اجلزء  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو ه ابحملتوى اختيار موضوع هذا البحث حُمد هًدا إايَّ 

نطلق جتربة هبا( للدكتور السعيد بدوي وآخرين مدونًة للدراسة؛ من م النَّاطقنيالعربية لغي  اللَُّغةف تعليم 
ا مناهجها هبا وإعداد النَّاطقنيالعربية غَي  اللَُّغةبة جبذورها ف حقل تعليم ر االضَّ  املؤل هفني ، وَكْون املعايي حمكًّ
حتوى عنوان البحث " ؛ ومن ََثَّ اْسُتقهرَّ على أْن يكونَ للتميُّز

ُ
وتنظيمه وأثره  الصَّْرفه  و  ي  حو النَّ معايُي اختياره امل

العربية  اللَُّغةيم من )الكتاب األساسي ف تعل الثَّايندراسة وصفية نقدية ف اجلزء  ، اللُّغوي  ف االكتساب 
يلي منهًجا للبحث، هبدف حلاملنهج الوصفي التَّ "، ُمتَّخًذا هبا( للدكتور السعيد بدوي وآخرين النَّاطقنيلغي 

 
ُ
شار إليه ف ضوء املعايي امل

ُ
كذلك بيان أوجه القصور، ق عليها، و فَ ت َّ إبراز أوجه جناح عملية اختيار احملتوى امل

اهات، وبيان دور هذا احملتوى ف االكتساب   .اللُّغوي  ف ضوء ما اسُتجد من اجت ه
لذا، فإن هذا البحث يرنو إىل االستفادة من الدراسات احلديثة حول األسس العلمية للمناهج الدراسية 

 اللُّغوي  لك ابالكتساب اختيار احملتوى وتنظيمه وعالقة ذ معاييهبا، ف حتليل  النَّاطقنيلتعليم العربية لغي 
 ذاته. ي  النَّحو د سانية، اليت تتَّصل اتصااًل مباشرًا ابلرَّصيعايي الل ه ُمرك هزًا على امل الد هراسةحمل  كتابالف 

 
، ةاللُّغوي   لنَّاحيةاجة من تتابعة ُمتدر ه جاء ف ثالث حلقات مُ  الد هراسةهنا أُشُي إىل أنَّ الكتاب موضع 

ه ألواًًن من الرتُّ  الثَّاينيتناول اجلزء  اث منها موضوعات احلضارة والثقافة العربية املعاصرة من خالل عْرضه
  أْن تكون مُمث هلةً احملدودة إىل ، وقد سعى املؤلفون ف اختيارهم املادةَ الذي يعايشه املثقف العرب الفكري  
ستخدَ  العامة للمادة األكرب، وهي املادةُ  ةاللُّغوي  للصفات 

ُ
 يكونَ  ق ذلك أبنَّ تحقَّ . ويف اجملتمع اخلارجي   مةُ امل

ٍر من قدْ  ه أكربُ وجَّ يت ا ف اجملتمع، وهو ما استتبع أنْ تواردً  املادة الدراسية من بني أكثر اجملاالته  اختيارُ 
م ومؤسساته كصلة بشؤون اإلدارة ونُظُم احلُ ملتَّ ا ةاللُّغوي  االهتمام ف هذا اجلزء من الكتاب إىل املادة 

لم ة الزراعية والعه املتصلة بقضااي التنمي ةاللُّغوي  تنفيذية، واملادة  وسلطاتٍ  األساسية، من جمالس تشريعيةٍ 
 .احلديث والعمارة وشؤون االقتصاد واملال والتجارة بشكل عام

 مقدمة اجلزء األوَّل ا مسَّاه املؤلفون فهي ممَّ  الد هراسةاليت أُقيَم عليها هذا اجلزء موضع  ةُ ي  النَّحو والبنية 
ركبةمبرحلة الرتَّ 

ُ
 َبعيٌّ للهيكل الرتكييب ه ط هذا امتداد   الثَّاين، أي أنَّ مرحلة الكتاب كيب واإلعراب ف صورها امل

رح م املعلومة ابلشَّ قد ه ، بل يُ ةاللُّغوي  على املهرة  العرض فيه ال يقومُ  الذي قام عليه اجلزء األوَّل، مع مراعاة أنَّ 
 .(3)لثَّايناالبحث ف اجلزء ؛ ومن ََثَّ كان كلُّ ذلك سبَب اختيار دريب املستمرواملثال والقاعدة والتَّ 

 مشكلة البحث:
 البحث فيما أييت: مشكلةُ  تكمنُ 

                                                 

بية والثَّقافة امل هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين، النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(3) نظمة العربية للرتَّ
 . 13-2/10 م، 1988، تونس، والعلوم
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 اللَُّغةي ف تعليم من )الكتاب األساس الثَّاينف اجلزء  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو ما معايي اختيار احملتوى  -1
 عيد بدوي وآخرين.هبا( للدكتور السَّ  النَّاطقنيالعربية لغي 

ابلعربية، ف  لنَّاطقنيالدى غي  اللُّغوي  على االكتساب  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو احملتوى   اختياره  ما أثرُ  -2
 .دكتور السعيد بدوي وآخرينهبا( لل النَّاطقنيالعربية لغي  اللَُّغةمن )الكتاب األساسي ف تعليم  الثَّايناجلزء 

 اللَُّغةاسي ف تعليم من )الكتاب األس الثَّايناجلزء ف  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو تنظيم احملتوى  ما معاييُ  -3
 .هبا( للدكتور السعيد بدوي وآخرين النَّاطقنيالعربية لغي 

، ف ابلعربية لنَّاطقنيالدى غي  اللُّغوي  على االكتساب  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو تنظيم  احملتوى  ما أثرُ  -4
 .دكتور السعيد بدوي وآخرينهبا( لل النَّاطقنيالعربية لغي  اللَُّغةمن )الكتاب األساسي ف تعليم  الثَّايناجلزء 

 البحث: أمهيةُ 
 ي  النَّحو  احملتوى البحث ف إبراز معايي اختياره  أمهيةُ  تكمنُ من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة 

 ُتجدَّ من دراساتٍ وء ما اسْ بغي العربية، ف ض النَّاطقنيلدى  اللُّغوي  وتنظيمه، وعالقته ابالكتساب  الصَّْرفه  و 
منهًجا لتدريس  أو استخدامه أْن ُيستفاد منه ف إعادة هيكلة هذا احملتوى حىت وقتنا احلال، وهو ما ميكنُ 

 .هبا النَّاطقنيالعربية غَي 
 البحث: هَدفُ 

قة ذلك ابالكتساب وتنظيمه وعال الصَّْرفه  و  ي  النَّحو اختيار احملتوى  إىل إضاءة معاييه  البحثُ  يهدفُ 
الكتاب منهًجا َذ اينوي ات ه  ، من ًنحية اإلجيابيات والسلبيات، تلك اليت ينبغي أْن يُراعيها َمنْ اللُّغوي  
 ى هلم.حمتوً  هبا أو َمْن أراد أتليفَ  النَّاطقنيالعربية غَي  اللَُّغةلتدريس 
 آليت:ا النَّحوالبحث على مقدمٍة ومبحثني، وبيان هذا على  مُ يولتحقيق ذلك أمكن تقس   
ومشكلة  -على حنو ما هو ُموضَّح  آنًفا –مقدمة عن املوضوع  هي ما حنن بصدده، وقد تضمنت املقدمة :

 البحث وأمهيته وأهدافه، ومنهجه، وحدوده.
 أمَّا املبحثان، فهما: 

ف اجلزء الثَّاين من  غوي  اللُّ وأثره ف االكتساب  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو احملتوى  اختياره  معاييُ  املبحث األول:
   الناطقني هبا()الكتاب األساسي ف تعليم اللغة العربية لغي 

 .معيار الشيوعاملطلب األول: 

 .التَّوزيعمعيار :الثَّايناملطلب 

حتوى  :الثَّايناملبحث 
ُ
اين من )الكتاب األساسي ف اجلزء الثَّ  اللُّغوي  وأثره ف االكتساب  ي  النَّحو تنظيم امل

   ف تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا(
 الشَّاذ.أو  النَّادررد على أسبقية املطَّ : املطلب األول
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. أسبقية األصلي  :الثَّايناملطلب   على الفرعي 
 .تابعوالتَّ  االستمراراملطلب الثالث: 

 .التَّكامل:الرَّابعاملطلب 

قائمة املصادر  تتأئج البحث وتوصياته، وبعد ذلك اأهمَّ نت اليت تضمَّنتخلامتة أُتبع ماسبق ابو 
 واملراجع.

 لُ األوَّ  املبحثُ 
من )الكتاب  الثَّاينزء ف اجل اللُّغوي  وأثره ف االكتساب  الصَّْرفِّ  و  ي  النَّحو احملتوى  اختيارِّ  معاييُ 

 األساسي ف تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا(
، ف اللُّغوي  كتساب وأثره ف اال  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو اختيار احملتوى  معاييه  هذا املبحث يهتمُّ بدراسة

ستهدف الذي ي "أسلوب  من أساليب البحث العلمي ه  االختيارَ على أنَّ  ، بناءً الد هراسةالكتاب موضع 
وعي ه أو هو إجراء  تربويٌّ موضوعيٌّ، يهدف إىل احلصر الكم هي ه والنَّ  ،ملضامني التدريس املوضوعيَّ  الوصفَ 

 ؛ليست سهلةً  ، وهو ما يوحي أبنه عملية  (4) "اللَُّغةة األساسية اليت حيتاجها ُمتعل هم ي  النَّحو اكيب والُبى للرتَّ 
 ئيسيةٍ ر  حماورَ  ةُ عدَّ  موضوعٍ  ، ولكل ه موضوعاتٍ  يشمل عدةَ  جمالٍ  ، وكلُّ ألنَّ"املادة تشمل عدة جماالتٍ 

حمتوى  به سار أنْ مبشكلة اختي، ويواجه واضع املنهج وحقائقَ  ومفاهيمَ  ن معارفَ وأخرى فرعية، وهذه تتضمَّ 
    . (5)لألهداف املوضوعة من بني كمٍ  هائٍل من املعرفة"

نه احملتوى"مجلَة احلقائق أو املعلومات واملفاهيم واملبادئ والتعميمات واألفكار عن َكوْ  وهو ما يفصحُ 
ليمية للكتاب ، واليت عة التَّ واملهارات األدائية والعقلية، فضاًل عن االجتاهات والقيم اليت تنطوي عليها املاد

كما –، أي أنه(6)ها، ويتمثَّلها ف بناه العقلية والوجدانية واألدائية"ها، ويستوعبَ يُراد من املتعل هم أْن يكتسبَ 
ى تزويد الطالب جَ " جمموع اخلربات الرتبوية، واحلقائق، واملعلومات اليت يُ رْ -يقول الدكتور رشدي طعيمة

                                                 

 .32ابلعربية، د. حممد صاري، ص  النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 4)

م، 2004ات، التطوير، د. حلمي الوكيل، د.حممد أمني املفيت، األجنلو املصرية، القاهرة، التَّنظيم، اأُلُسس( املناهج، املفهوم، العناصر، 5)
 .107ص 

، 305م، ص 2004، 1( ُأسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، حممد حممود اخلوالدة، دار املسية، عمان، األردن، ط6)
 العربية للُّغةابلغات ُأخرى، د. صاحل عباد احلجوري، ضمن كتاب معايي تعليم  للنَّاطقنيالعربية  اللُّغة: معايي حمتوى تعليم يُ ْنَظرو 

، وإشكالية 78م، ص 2017، 1عربية، الرايض، ط ال اللُّغةبلغات ُأخرى، حترير د.علي احلدييب، مركز امللك عبد هللا خلدمة  للنَّاطقني
 ومنهاج قواعد اللُّغة اهلدف، د.يس حممد يس، د.حسن حممد دوكة، جملة العربية للنَّاطقني بغيها، جامعة إفريقيا العاملية، السودان، ع

  .103 – 102م، ص 2008، 6
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ها، هبدف ها. وأخيًا املهارات احلركية اليت يُراد إكساهبهم إايَّ والقيم اليت يُراد تنميتُ هبا. وكذلك االجتاهات 
 .(7)حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم ف ضوء األهداف املقررة ف املنهج"

دريسه، وتنحصر عملية املعلم بت ملَّا كان احملتوى ُعنصرًا مهمًّا ف املنهج حيث يقومُ وهنا أُشُي إىل أنَّه  
 ؛الصَّْرفه  و  ي  النَّحو ختياره السيَّما احملتوى ا ، تُنظ هُم عمليةَ ُمعينةٍ  معاييَ  قَ فْ جيُب أْن يُبى وَ  هم، فإنَّ تلق هيه ف املتعل ه 

 عليها الوعي والتَّخطي  عمليًة يغلبُ  -إىل حدٍ  كبي –ة البُدَّ أْن يكون الثَّاني اللَُّغة مومن ََثَّ قيل:"إنَّ تعلُّ 
وحماولة إلجياد الوسائل اليت من شأهنا أْن ُتسه هل وتُنظ هم ذلك التَّعلُّم، وُتساعد عل تقليص الوقت الالزم، 

 .(8)وَدْفعه ف الطَّريق الصَّحيح"
ار، فمن املعلوم عن أمهية االختيب  إنَّ هذا الوعي وذاك التَّخطي  الكامنني ف عملية االختيار فيه إعرا

لغٍة  . فثروة كل ه للَُّغةاأنَّه" تربُز أمهية احلاجة إىل مبدأ "االختيار" أمام الشبكة اهلائلة من العناصر اليت حتتويها 
ن هنا حتتاُج أبواُب ومة أكرب من أْن تُقدَّم ف مستًوى واحٍد من املستوايت التَّعليمية؛ ي  النَّحو من القواعد 

ها وَرْفضه بعضها ضوعاته إىل عمليةه انتقاٍء، تفرض على اخلرباء اختيارَ ومو  النَّحو اآلخر، كما تفرض  بعضه
ها وأتجيَل بعضها اآلخر، فليس كلُّ املوضوعات  من حيث األمهية  ةً متساوي ةه ي  النَّحو عليهم تقدمَي بعضه

ُبى  عات  واضحة  وأخرى غامضة ، وهناك، وهناك موضو والفائدة، فهناك موضوعات  بسيطة  وأخرى ُمعقَّدة  
ختصار ، وأخرى هامشية أو اثنوية ال َترهُد ف الكالم إال ًندرًا. واباللُّغوي  مركزية  ال يستغين عنها االستعمال 

"أْن تُ َعل هم" معناه أْن تتار، ولكي ال يكون االختياُر حدسيًّا أو ذاتيًّا أو من إمالء الصُّدفة أو اخلربة 
 .(9)ه مبقاييس موضوعية"البدَّ من ضبطه فحسب، 

ُتعل هم ت ة املكونة حمتًوى مَّا يُفرتض فيها أنْ الصَّْرفهي  ة و ي  النَّحو  ةاللُّغوي  وهذه املادة 
كون مفهومة؛ لتمكني امل

دخالت ه)تذويب( القاعدة ف ذهن من استبطان
ُ
أو ما  ةللُّغوي  ا؛ ومن ََثَّ كانت اإلشارة إىل أمهية فَ ْهمه امل

فرد  حيدث إذا ما تلقَّى ال اليت ترى أنَّ االكتسابَ  (، تلك الفرضيةُ Input) اللُّغوي  اد ُيسمَّى بفرضية الزَّ 
ن م كالًما ذا معى؛ ومن ََثَّ جيتهد لفْهمهه، وعلى العكس فالتعلُّم واالكتساب ال حيداثن إذا ما ُحرهم الفردُ 

 .(10)ذ ههن ذات املعى من الوصول إىل ال اللَُّغةنفسية ، متنع  تلق هي لغة ذات معى، أو كانت هنالك عوامل

                                                 

افة، هبا، مناهجه وأساليبه، د. رشدي أمحد طعيمة، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثق النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة( تعليم 7)
، معهد د طعيمةدي أمحد. رش، ويُ ْنَظر: املرجع ف تعليم اللُّغة العربية للنَّاطقني بلغات أخرى، 65-64م، ص 1989الرابط، املغرب، 

 .203 -202، د.ت، ص 1اللُّغة العربية، جامعة أم القرى، ط

العربية وحتدايهتا  للُّغةاهبا، عيسى عودة الشريوف، مؤمتر قضااي  النَّاطقني( أساسيات إعداد منهج القواعد وتدريسها ملتعلمي العربية من غي 8)
: إشكالية ومنهاج قواعد يُ ْنَظر، و 4م، ص 1996أغسطس،  26-24لعاملية، ماليزاي، ف القرن احلادي والعشرين، اجلامعة اإلسالمية ا

هبا، معهد  لنَّاطقنياالعربية لغي  اللُّغةاهلدف ف ضوء فرضيات التعلم واالكتساب، د.يس حممد يس، د.حسن حممد دوكة، جملة  اللُّغة
 .102م، ص 2008ير ، ينا6العرببية، جامعة إفريقيا العاملية، السودان، ع اللُّغة

 .32-31ابلعربية، د. حممد صاري، ص  النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 9)

: إشكالية ومنهاج يُ ْنَظر، و 4هبا، عيسى عودة الشريوف، ص  النَّاطقني( أساسيات إعداد منهج القواعد وتدريسها ملتعلمي العربية من غي 10)
 .112-102اهلدف ف ضوء فرضيات التعلم واالكتساب، د.يس حممد يس، د.حسن حممد دوكة، ص  اللُّغةقواعد 
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فبعض  -يني والعربمن احملدثني الغرب وهو ما يراه كثي   –ه ال يُعوَّل عليه وحدَ  اللُّغوي  اد فَ ْهم الزَّ  لكنَّ 
نتج 
ُ
اء الفرصة إعطُب عندهم تتطلَّ  التعليميةُ  ( أيًضا، فالعمليةُ Output) اللُّغوي  االت هصاليني يرى أمهية امل

 .(11) اجلديد اللُّغوي  ، ومناقشة املدخل اللَُّغةم ملمارسة للمتعل ه 
و علماء الغرب قد وضعوا عدة قواعد أ هذا، وف إطار اختيار القواعد وتدريسها ميكن اإلشارة إىل أنَّ 

اكيبة ُمتدرجة، واستخدام املفيد منها، و ي  النَّحو معايي، "ومنها : أن تكون املادة  ائعة، والقابلية الش الرتَّ
األم  اللَُّغةبه تراكيب اليت ُتش ، أياللُّغوي  ج عرب التباعد ي، وقد أشار علماء بعض املذاهب ف التدر للتعلُّم

اكيبللدارس، وتُدرس أوَّاًل، َُث مذهب الصعوبة الداخلية، أي  اكيباالسهلة جيب أن تُدرس قبل  الرتَّ  لرتَّ
عقدة، وكذلك احلا

ُ
اكيبجة االتصالية لبعض امل  املقرر ، وجيب تدريسها ألمهيتها، والشيوع، وهلذا فالرتَّ

 . (12)ينبغي أْن تُراعى هذه اخلطوات ف التدريس" اللُّغوي  
حيث  -وهو ما أؤي هده -أدىل بدلوه ف هذا األمر نْ ومن اجلدير ابلذ هكر أنَّ من اللسانيني العرب مَ 

قوله:"ميكن تقسم اأُلسس أو املعايي اليت تتحكَّم ف عملية اختيار مضامني التَّدريس إىل قسمني: معايي 
ية. وتتمثل ف األهداف، لغوية أو غي لُغو  خارجية تُراعي املستوى قبل احملتوى التَّعليمي ه مهما كانت طبيعته 

 للَُّغةاوى أو املرحلة التَّعليمية، والوقت املربمج لتدريس املادة، واملكان الذي جيري فيه التَّدريس، فتعليم واملست
لتواصل ليس كتعليمها هبدف ا اللَُّغةألغراض خاصة جيب أْن خيتلف منطقيًّا عن تعليمها لغرٍض عامٍ ، وتعليم 

كثَّفة ف مُ وتهبدف البحث، وتعليمها لألطفال غي تعليمها للكبار، 
ُ
ٍة زمنيٍة قصيٍة ليس  دَّ عليمها ابلطريقة امل

ٍة زمنيٍة طويلة، وتعليمها ف البيئة اليت ُتستعمل فيها ليس كتعلي مها ف بيئٍة كتعليمها ابلطريقة املوسَّعة ف ُمدَّ
ا عامَّة  وضرورية  إلعداد أي ه منها  يُ ْلَحظُ ُمصطَنعة...إخل. وما   .يميٍ  ٍج تعلعلى هذه املعايي أهنَّ

اهتا، فلكي تتحرَّر مناهُج ذ اللَُّغةفيتعلَّق بعوامَل داخل  -وهو الذي يعنينا -من املعايي الثَّاينأمَّا القسم  
يغ و  من احَلْشر العشوائي   النَّحو اكيباملضامني التدريس، ال بُدَّ من املقارنة الدَّاخليةه بني الص ه اليت تتزهنا  لرتَّ

ذاته، وميكن  ي  لنَّحو اها هنا معايُي لسانية ، تتَّصل مباشرًة ابلرَّصيد  ملستعمليها، واملعاييُ  اللَُّغةأو تُتيحها 
يوع ...ب -حْصرها ف معيارين، مها: أ ًضا، أي الصَّْرفه  ابلرصيد  يتَّصل، وهو ما (13) ..."التَّوزيع -الش ه

                                                 

 .106اهلدف ف ضوء فرضيات التعلم واالكتساب، د.يس حممد يس، د.حسن حممد دوكة، ص  اللُّغة( إشكالية ومنهاج قواعد 11)

العرببية،  اللُّغةهبا، معهد  نيالنَّاطقالعربية لغي  اللُّغة، جملة ياصم شحادة علمعات عرض  وحتليل، عف اجلا اللَُّغوي  ( أصول تطوير املنهج 12)
 .175-174م، ص 2011، يناير 11جامعة إفريقيا العاملية، السودان، ع 

إىل أنَّه ميكن أْن ُيضاف  وهنا ُأشيُ  .38-36ابلعربية، د. حممد صاري، ص  النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 13)
وزيع، وال من يث التَّ من حيث الشيوع، وال من ح ة متساويةً النَّحوي  البى  إىل هذين املعيارين املعياُر النفسي  والتَّعليمي، إذ ليست كلُّ 

، وأخرى هامشية... للَُّغوي  ا حيث قابلية التعلم والتعليم. هناك بى بسيطة، وأخرى مركبة، وهناك بى مركزية ال يستغين عنها االستعمال
 ة األساسيةالنَّحوي   ع قوائم للبىكتلك اليت رأيناها ف الكلمات، يبدأ بعدها وضْ   إحصائيةٍ  وهكذا. وال يتم االختيار إالَّ بعد دراساتٍ 

Basic structure lists  دمة عدًدا من هذه املتق اللُّغات عليمي. وقد عرفتْ ف املقرر التَّ  النَّحوي  تكون مصدرًا الختيار احملتوى
هو الغالب على هذه  ي  اللَُّغو القوائم؛ اختلفت ف تطبيق املعايي السابقة، واختلفت بعد ذلك ف مدخل االختيار. ولقد كان املدخل 

 أنْ  ينها أهداف املقرر. ونودُّ تب ة ابألحداث االتصالية اليتالنَّحوي  برب  البى  االجتاه السائد اآلن اعتماد املدخل الوظيفي   القوائم، لكنَّ 
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 النَّاطقني ربية غيَ ة دون فْصٍل ف كتب تعليم العي  نَّحو الف ثنااي املوضوعات  رف داخل  الصَّ  على اعتبار أنَّ 
 .هبا

 ، األوىلمراحل ن ثالثَ تضمَّ ا تةً واحدة، فإنه جتدر اإلشارة إىل أهنَّ عَ ف ْ دَ  ا كانت عملية االختيار ال تتمُّ وملَّ 
آخر، بل جيب  على تفضيل عفوي ه ملوضوٍع على بناءً  ، وهذه ال تتمُّ تكمن ف اختيار املوضوعات الرئيسة

اختيار ف  كمنُ ة تالثَّانيواملرحلة  ،على مدى ارتباط هذه املوضوعات ومناسبتها لألهدف بناءً  تتمَّ  أنْ 
 الكافية اليت جيب أنْ رورية و ، حبيث حتتوي على املعلومات الضَّ األفكار األساسية اليت حتتويها املوضوعات

وذلك بعد اختيار احملور  ،اختيار املادة اخلاصة ابألفكار الرئيسةالثة، فتكمُن ف الثَّ  أمَّا املرحلةُ ، ميعرفها املتعل ه 
، فكرٍة رئيسةٍ  العينة املناسبة من املادة لكل ه  للموضوع، عن طريق َوْضعه  الرئيسةُ  الذي تتمركز حوله األفكارُ 
ًا عن الفكرة األصلية، وترتب  هبا ار تكون مثااًل صادقًا ُمع تلك العينة اليت جيب فيها أنْ   .(14)تباطًا منطقيًّارب ه

هبا( للدكتور  النَّاطقني العربية لغي اللَُّغةمن )الكتاب األساسي ف تعليم  الثَّايناجلزء وفيما أييت وْصُف 
يوع و  ، ونَ ْقدهه ف ضوء معياري  السعيد بدوي وآخرين  ي  النَّحو توى ُمشيًا إىل أنَّ عْرض احمل، التَّوزيعالش ه

ن ل حىت الثامن عشر، من جمموع عشرياألوَّ  الدَّرسقد جاء على مدار مثانية عشر درًسا، من  الصَّْرفه  و 
 ا فيما أييت:م، ميكن عْرُضهمطلبنيمن خالل  من الكتاب، وذلك الد هراسة عُ موضه  ن منها اجلزءُ درًسا، تكوَّ 

 :الشيوع معيارُ  املطلب األول:
يوع ف اختيار احملتوى  معيارَ  إنَّ   أو صرفٌّ مَّا دفعًة ال يوصف به حمتًوى حنويٌّ  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو الش ه
لغي  شائع  ف مدوًنت تعليم العربيةهو مسبوقًا إبحصاء، يُتبني من خالله ما  يكونَ  دون أنْ  واحدًة،
البحث وهذا املعيار يُقصُد به " ،التطبيقي   اللَُّغةسانية ذات الصلة بعلم طبيقات الل ه هبا السيَّما ف التَّ  النَّاطقني

                                                 

ة على حنو النَّحوي  بنية احلصر ف ال« وحدة»ة ليس أمرًا هيًنا؛ إذ تعرتضه صعوابت أمهها حتديد النَّحوي  نلفت إىل أن إجناز قوائم للبى 
ة ال غى عنها ف حوي  النَّ وائم البى ق فإنَّ  ومهما يكن من أمرٍ . النَّحوي  اخلالف اليسي الذي رأيناه ف الكلمات، وكذلك طريقة التحليل 

علومات الدولية، بتاري  )اختيار احملتوى وتنظيمه(، د. عبده الراجحي، شبكة امل التطبيقي   اللُّغة: علم يُ ْنَظر. اللُّغةاختيار احملتوى ف تعليم 
ة املقرتحة النَّحوي  السياسة  ، ويُ ْنَظر : https://vb.tafsir.net/tafsir41834/#.XkfYkWjXJPYم، 15/2/2020

، وأساليب عرض 169 -150 م،ص2018، 27ع  عمان، بغي العربية، د.أمحد علي علي لقم، جملة آداب ذي قار، للنَّاطقني
. 115 -111، ص 2016، 20حمتوى العناصر اللغوية ف برامج تعليم اللُّغة العربية للنَّاطقني بغيها، د.الصديق آدم بركات آدم، ع 

اختيار حمتوى حيث إشارته إىل معايي  205، ص د. رشدي أمحد طعيمةويُ ْنَظر: املرجع ف تعليم اللُّغة العربية للنَّاطقني بلغات أخرى، 
 منهج العربية للنَّاطقني بغيها، وهي أْن يكون ف احملتوى ما يساعد الطالب على تط هي حواجز االتصال ابللُّغة العربية الفصحى، وأنْ 

عرف الطالب ييكون ف احملتوى ما ُيساعُد الطالب على أْن يُبدع اللُّغة وليس فق  أْن يُنتجها كاستجابة آلية، وأْن يكون ف احملتوى ما 
 خبصائص العربية.

، ومعايي 107-106ات، التطوير، د. حلمي الوكيل، د.حممد أمني املفيت، ص التَّنظيم، اأُلُسس: املناهج، املفهوم، العناصر، يُ ْنَظر( 14)
  كتب تعليم العربية لغي، والرتاكيب اللغوية ف81-80بلغات ُأخرى، د. صاحل عباد احلجوري، ص  للنَّاطقنيالعربية  اللُّغةحمتوى تعليم 

، هد اخلرطوم الدول للغة العربيةمع -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم النَّاطقني هبا، د.داود عبده، اجمللة العربية للدراسات اللغوية، 
يم الفوزان، بد الرمحن بن إبراههبا، د. ع النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة، وإضاءات ملعلمي 53-49، ص 1985، السودان ، 1، ع 4مج 

 .199 -194ه ،  ص 1431السعودية، 

https://vb.tafsir.net/tafsir41834/#.XkfYkWjXJPY
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يًّا ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب املنطوق، كأ بة تواتره سْ عن نه  ْن لفظٍة أو تركيٍب مَّا تواترًا زمنيًّا أو كم ه
بة سْ وسي، أو نه "لدي س العامة الل هسانياتنبحث مثاًل عن نسبة شيوع كلمة"نظام" ف كتاب "حماضرات ف 

وفروعه ال  النَّحو أبوابُ أو ديواٍن مَّا. ف واس ...ف قصيدٍة شعريٍة معينةٍ كسي، والنَّ شيوع التَّصغي، ومجع التَّ 
تعمال، وُأخرى متوسطة، كثية االس  وتراكيبُ  بة تردُّدها وتواترها ف االستعمال، فهناك صيغ  سْ تتساوى ف نه 

ا، فكثرهتا وقهلَّتها تتلف من مستوى إىل مستًوى آخر، ومن ميدان إىل  واثلثة قليلة، ومنها ما هو ًندر  جدًّ
شيوع اجملرور ابحلرف، وحروف اجلر، واملضاف إليه،  ميدان آخر، وأيًضا من زمن إىل زمن آخر. فدرجةُ 

طلق،  ميادين املعرفة كلها تتلف عن درجة شيوع التمييز، واملفعول املوالفعل والفاعل، وحروف العطف ف
درجة  أنَّ  ْلَحظُ ي ُ خيم، والندبة، واالستغاثة...إخل. وابلنسبة إىل النواس  مثاًل، واملفعول ألجله، والتوكيد، والرتَّ 

كتابة من لكنَّ الم والشيوع كان أكثر من درجة شيوع ما فتئ وما انفك، ونسبة شيوع إنَّ وأنَّ أكثر ف الك
 .(15)وليت، واجلملة اخلربية أكثر تواتُ رًا من اجلملة التَّعجُّبية...إخل"

 من خالله أنَّ مَثَّة ضرورًة لدمج العناصر االجتماعية للغة العربية ف مقررات برامج تعليم يُ ْلَحظُ وهو ما 
ة اليت جتعل من الُبعد جاعة التعليميلنَّ ق ابغيها، بشكٍل خيدم تعليمها، حبيث تتحقَّ  للنَّاطقنيالعربية 

 ن خالله مُيكَّنُ والثقافية، م ةاللُّغوي  مرجعياهتا؛ من أجل الوصول إىل ضرٍب من القدرة  السوسيولساين أهمَّ 
، ذلك الُبعد (16)بشكٍل يقرتب من مستوى أهلها اللَُّغةاملتعلمون من االشرتاك واالندماج مع ُمتحد هثي 

يفة املرجعية املتمث هلة ف الوظيفة االنفعالية والوظيفة الندائية والوظ اللَُّغةاالجتماعي الذي يكمن ف وظائف 
الوظيفة ، و وظيفة النفعيةل؛ فاشتملت على اهاليداي فيها توسع، تلك الوظائف اليت حبسب تصنيف )بوهلر(

الوظيفة ، و ظيفية التخيليةالو ، و الوظيفة االستكشافية، و الشخصيةالوظيفة ، و الوظيفة التفاعلية، و يةالتَّنظيم
 .(17)الوظيفة الرمزية، و اإلخبارية

من خالل األسئلة   الصَّْرفه  و  ي  النَّحو جنده يتناول احملتوى  الد هراسةهذا، وبعد النظر ف الكتاب موضع 
 -ف(" : غداءاحلر  -لفعلا–كأن يقول :"وز هْع الكلمات اآلتية على اجملموعات اليت تنتمي إليها )االسم 

ف ...إخل، وقد يكون َعْرض هذا احملتوى عن طريق قوله:اقرأ هذه اجلمل، وبعدها يقول:  -اشرتى -جلوس
ْظ أنَّ ...إخل، أو يقول:اقرأ هذه اجلمل والحظ ..   ه من خالل األمثلة.إخل، وذلك كلُّ الحه

ُ
 سَتنَتجةوالقاعدة امل

 والتدريبات.

                                                 

 . 37ابلعربية، د. حممد صاري، ص  النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 15)

شبكة املعلومات الدولية،  ،إلياس خاتريبغيها ف ضوء املكون السوسيولساين،  للنَّاطقنيالعربية  اللُّغة:تطوير مناهج تدريس يُ ْنَظر( 16)
 راب  ، 14/2/2020  بتاري

   https://www.alukah.net/literature_language/0/125071/#ixzz6DuoAkejA     
، وأسس  22، ص 1990، 145ع  الكويت، واملرض العقلي، مجعة سيد يوسف، سلسلة عامل املعرفة، اللُّغة:سيكولوجية يُ ْنَظر( 17)

العرببية، جامعة  اللُّغةهبا، معهد  نيالنَّاطقالعربية لغي  اللُّغةك، جملة هبا، د. عبد املنعم حسن املل النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةومبادئ تعليم 
 . 167-166م، ص 2008، يناير 6إفريقيا العاملية، السودان، ع 

https://www.alukah.net/authors/view/home/13863/
https://www.alukah.net/literature_language/0/125071/#ixzz6DuoAkejA
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 اإلشارةُ  ابختيار ما هو شائع  حيث(الدَّرسل) دعوة إىل األوَّ  الدَّرسف  املؤلفون على هذا بدأ وبناءً 
 م ،اسقبعض الكلمات على هذه األ توزيعَ  مإىل تقسيم الكلمة إىل اسم وفهْعل وحرف، من خالل طََلبهه

ها ف فتُ إىل مالحظة أنَّ كلمة )العربية( ف األمثلة الثالثة قد تغيت وظي مع اإلشارةذلك بعدة أمثلٍة،  عَ به تْ وأُ 
 ، وينتهيوىل على آخرها فتحة؛ ومن ََثَّ فهي منصوبة ...إخلاجلملة، وتغيت احلركة ف آخرها، فهي ف األُ 

المات الضمة( امسها ع -الكسرة -أنَّ احلركات )الفتحة، أي ه إعراب  إىل أنَّ هذا التَّغيي امسُ  العرضُ 
 .والكم هي ه الزَّمين  لتَّواتُراإلعراب، وهو ما ميكُن وْصفه اب

وأُتبع هذا ابلتمثيل للجملة االمسية والفعلية، من خالل مُجليَت: اإلجيار ُمرتفع ، وضاع جواُز السفر، َُثَّ 
 وطَلبه المسية واملبتدأ واخلرب إىل تعريف اجلملة امع التَّدرُّج لالمسية  لُ ثَّ مَ فيُ  ،ني نَ ْوَعي اجلملةب ابع الفصلُ تيت

غ، إىل عدة مجٍل أُخر، تقدَّم فيها اخلرب شبه اجلملة على املبتدأ النكرة اليت ليس هلا مسو ه واإلشارة بيان ذلك، 
، وعلى الطاولة شوكة  وسكني  ومهلعقة ،  قع املبتدأ بعد اخلرب ه قد يأن مع التَّنبيه علىمثل:ف السماء سحاب 

ا إىل ه، وهنا أشُي إىل أن هذه اإلشارة كان من املمكن أتجيلُ ف بعض اجلمل ويكون ذلك ضرورايًّ أحياًنً 
 ين والكم هي.الزم التَّواتُراملستوى التال حيث اجلزء الثالث من الكتاب طبًقا ملبدأ الشيوع حيث 

أو  لظَّرفاإىل اخلرب املفرد واجلملة، وشبه اجلملة) وا، فأشار عن أنواع اخلرب املؤل هفنيذلك حديث  وتال
هذه ،من ابب تواتر (18)األوَّل الدَّرسانتهى  ؛ ومن ََثَّ َُث اجلملة الفعلية َُث األفعال اخلمسة، اجلار واجملرور(

ختلفة، 
ُ
ختيار ا أنَّ ن جهة ، ماللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود القواعد ف النصوص امل

، فمن املعلوم أنَّ تعليم هاريةاملعرفية وامل النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم 
العربية،  للَُّغةااثنيًة ليس قاصرًا على تزويد الطالب مبجموعٍة من احلقائق واملعلومات حول  العربية لغةً  اللَُّغة

ا هو أيًضا متكينهم من اكتساب مهارهتا  . (19)وإَّنَّ
 ي  النَّحو  احملتوى انفك (: املوقع على خريطة العامل)تعاَل نتعرف على الوطن العرب الثَّاين الدَّرسأمَّا ف 

ختار ف إطار معيار الشيوع أيًضا، فعَ  الصَّْرفه  و 
ُ
 من خالل َسْردهها ا()إنَّ وأخواهت املؤل هفون موضوعَ  رضَ امل

، وذلك  والتنبيه على أنَّ )لكنَّ( و)أنَّ( ال أتتيان ف أوَّل الكالم امسها منصواًب وبقاء خربها مرفوًعا، وكونه 
لسامل، ومجع الزمين والكم هي َُثَّ املثى، ومجع املذكر ا التَّواتُرحيث ، دون اإلشارة إىل معاين هذه احلروف كلُّه

رًا زمنيًّا توات نفك( غي متواتٍر ا كان استعمال )مابرح، ما فتئ، ما  اوملَّ  .(20)املؤنث السامل، وكان وأخواهتا

                                                 

 . 27-2/21هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةالكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر:(18)

، ويُ ْنَظر:التمهيد ف اكتساب اللُّغة العربية لغي 125ص ، د. رشدي أمحد طعيمةاملرجع ف تعليم اللُّغة العربية للنَّاطقني بلغات أخرى، (19)
حيث إشارته إىل أن الكتساب اللُّغة ثالَث مراحل، ميكن  7، ص 1984 -ه  1404النَّاطقني هبا، د.متام حسان، جامعة أم القرى، 

تيب:التَّعرُّف، واالستيعاب، واالستماع، ويُ ْنَظر:إشكالية ومنهاج قواعد اللُّغة اهلدف، د.يس حممد يس، د.حسن  أْن نسميها على الرتَّ
 .98 – 86حممد دوكة، ص 

 . 41-2/38هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةالكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر:( 20)
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يًّا ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب املنطوق، فلم يعرض املؤلفون له ف  ختار؛ وماحملتو أو كم ه
ُ
أمكن ََثَّ ن ى امل

 .هبا النَّاطقني العربية غيَ  اللَُّغةف تدريس  وْصف اختيارهم عدم عْرض هذه اجلزئية ابالختيار املوفق
معيار الشيوع  قَ فْ ختيار احملتوى وَ ا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود 

 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ُيسهم 
 يتَّصل املؤل هفني كان َعْرضُ    تعاَل نتعرف على الوطن العرب: نُظُم احلُكم واإلدارة(الث )الثَّ  الدَّرسوف 
ل املثال مُمهدين ، والفعل األجوف ، والفعالنَّاقصلة، والفعل العه  حيث َعْرُضهم حروفَ  الصَّْرفه  ابحملتوى 

 إىل مالحظة أنَّ ن ََثَّ أُشيَ ؛ ومه الضَّمائر)ميضي( إىل  اليائي النَّاقصاملضارع  الفعل لذلك مبالحظة إسناد
ا حُتَذُف عند إسناده إىل واو اجلماعة وايء املخاطبة، مع اإلشارة إىل  الفعل املضارع إذا كان آخره ايء، فإهنَّ

عتل
ُ
ويل املبين حتمهزة )إنَّ(، و  َكْسرُ   يثة حي  النَّحو ، َُث كانت املوضوعات حروف العلة وأنواع الفعل امل
ختلفة. وعرضوا أيًضا  للمعلوم إىل املبين للمجهول،

ُ
سلوب أمن ابب تواتر هذه القواعد ف النصوص امل

حيث ُأشي إليه من خالل مجليَت)َمْن يَعهش يَ َر، وَمْن حفر ُحفرًة ألخيه وقع فيها(، مع اإلشارة إىل  الشَّرط
جهة  ، مناللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود ، (21)واجلواب الشَّرط مكوًنته وأدواته وُكْنه

 ملعرفية واملهارية.ا النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ق معيار الشيوع ُيسهم ختيار احملتوى وفْ ا أنَّ 
ما  ملؤل هفنياتعاَل نتعرف على الوطن العرب:املوقع على خريطة احلضارة( كان َعْرُض ) الرَّابع الدَّرسوف 
ئَت= خالل ، منيةالظَّرفاملصدرية  ْظ هذا الرتكيب:حتدَّث ما شئَت عن: ما شه دَّة مشيئتهك، مُ  قوهلم: الحه

اليت، اللذان،  هنا )الذي،أإىل  ُمشيين املوصولةَ  األمساءَ كان عرُضهم بعد ذلك و  .رية ظرفيةما ُتسمَّى مصد
اللتان، اللَتني، الذين، اللوايت، الاليت، الالئي، َمن، ما، وأنَّ مُجوع غي اإلنسان تُعامُل معاملة املفرد املؤنث، 

أن تشتمل  دَّ ى صلة املوصول، ومجلة الصلة البم معناه ُتسمَّ وأنَّ اجلملة اليت تقع بعد االسم املوصول وتتم ه 
 ألمساءَ اى العائد، وهو يرب  بني املوصول وصلته، َُث كان عْرُضهم ، وهذا الضمي ُيسمَّ على ضمي املوصول

ختلفة، من خالل قوهلم: هات املصدر من األفعال التَّالية كما ف  ومصادرَ  ،اخلمسةَ 
ُ
األفعال أبوزاهنا امل

األلفي   نَّاقصالالفعل املضارع  ، وإسنادَ "ماو )أْن+الفعل( ، )أنَّ +االسم+اخلرب( ،  "املؤول واملصدرَ  النموذج،
وذلك ، (22)"حذف حرف العلة عند إسناد املضارع إىل واو اجلماعة وايء املخاطبة"، حيثُ الضَّمائرإىل 

 ي  النَّحو احملتوى  ارُ حيث اختي ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب املنطوقالزمين ه أو الكم هي  التَّواتُرف إطار 
ختيار ا ، من جهة أنَّ غوي  اللُّ على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود ، بغي العربية للنَّاطقني الصَّْرفه  و 

 هارية.املعرفية وامل النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم 
)املضاف،  اإلضافَّ  الرتكيبَ  املؤل هفنيتناُوُل  ناخلامس )من الشعر العرب:بالدي( كا الدَّرسوف 

رورها، مع اإلشارة وجم اجلر ه  حروفَ واملضاف إليه اجملرور، وحذف نون املثى ومجع املذكر السامل لإلضافة(، و 
                                                 

  .58-53 /2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةالكتاب األساسي ف تعليم  (21)

 . 71 -2/64، السَّابق( 22)
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ع ، وقد تنوَّ رفابملمنوع من الصَّ  جر هها الفتحة، وهو ما يُعرفُ  األمساء تكون عالمةُ  هناك بعضَ  إىل أنَّ 
 لنَّاقصا فرد واملثى واجلمع. وقد أ شَي إىل مالحظة إسناد الفعل املضارعاجملرور ف التدريبات أيًضا بني امل

)ألف االثنني، وواواجلماعة، وايء املخاطبة، ونون النسوة( حيث َحْذُف  الضَّمائرالذي آخره واو)يدعو( إىل 
 كان التعزيزُ ، َُث  (23)الواو منه عند إسناده إىل واو اجلماعة وايءاملخاطبة، وهذا الفعل ُيسمَّى ًنقًصا

ختلفةابحلروف الناسخة
ُ
على  لن َّْفعابوف ذلك ما يعود ، ، من ابب تواتر هذه القواعد ف النصوص امل

 النَّاحية، من ةاللُّغوي  هارة م املتعلُّ ف ختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم ا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  االكتساب 
 املعرفية واملهارية.
 مين ه أو الكم هي ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب املنطوق حيث اختيار احملتوىالزَّ  التَّواتُروف إطار 

نظام االشتقاق  -1ب:ادس)تعرف على القاموس العر السَّ  الدَّرسبغي العربية كان  للنَّاطقني الصَّْرفه  و  ي  النَّحو 
ن اجلذور ، واألفعال م ايدة( من خالل جمموعةٍ الز ه  -)اجلذر الصَّْرفه  امليزاَن العربية(، فعرض املؤلفون  اللَُّغةف 

ة:فعَّل َذ املصدر من الفعل )مصادر األفعال غي الثالثيها وأوزاهنا املختلفة ومصدرها، وعرضوا َأخْ ف صيغه 
افتعل افتعااًل، و ، انفعل انفعااًل و تفاعل تفاعاًل، و تفعَّل تفعُّاًل، و أفعل إفعااًل، و فاَعَل ُمفاعلة وفهعااًل، و ، تفعياًل 

اد، وخرب واسم ك ()كاد وأوشك، وعسىجاء ذلك عْرُضهم أفعال املقاربة والرَّ  تالو  استفعل استفعااًل(.و 
سى ُيسبق أبْن خرب ع بُدَّ أْن يكون مضارًعا، وأنَّ  هذه األفعال ال هذه األفعال، حيث نصُّهم على أنَّ خربَ 

،من (24)صةًنق كاد وأوشك أييت منهما املضارع فق ، وأنَّ أفعال املقاربة والرجاء أفعال    املصدرية، وأنَّ 
ختلفة، ابب تواتر 

ُ
لدى  اللُّغوي  ب على االكتسا ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود هذه القواعد ف النصوص امل

م املهارة تعلُّ  فختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم ا ، من جهة أنَّ دارسي العربية من غي الناطقني هبا
 املعرفية واملهارية.  النَّاحية، من ةاللُّغوي  

فنجد أنه ف إطار  استخدام القاموس(، -2ف على القاموس العرب:ابع )تعرَّ السَّ  الدَّرسأنيت إىل 
ايدة )سألتمونيها(، لز ه ا ُضهم حروفَ املنطوق كان عرْ ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب  والكم هي ه الزَّمين  التَّواتُر
 جم، واسمَ ايدة للكشف عنها ف املعاالكلمة من حروف الز ه  واملزيد ف األمساء واألفعال، وجتريدَ  دَ واجملرَّ 

،من ابب (25)كان على وزن َمْفعهل  مْ املكان، سواء  أكان على وزن َمْفَعل أَ  املفعول، واسمَ  الفاعل، واسمَ 
ختلفة. تواتر

ُ
 هذه القواعد ف النصوص امل

ف النصوص  ي ه والكم ه الزَّمين  التَّواتُرأهنم ف إطار  يُ ْلَحظُ  الدَّرسومن خالل عرضهم ما سبق ف هذا 
ُشبَّهة ابسم الفاعل

د هذه املالحظة ماكدُت ين بعهنا، لكنَّ  املكتوبة أو اخلطاب املنطوق مل يعرضوا للصفة امل
فة املشبَّهة ف أنتهي من تصفُّ   ، وف عرضهم اسمَ شرالسَّابع ع الدَّرسح الكتاب حىت وجدهتم عرضوا الص ه

                                                 

 . 81 -2/76، السَّابق: يُ ْنَظر(23)

  93-2/87، السَّابق: يُ ْنَظر(24)

 . 112-2/104، السَّابق: يُ ْنَظر(25)
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 ل على أنَّه ُيصاغُ هوا ف اسم املفعو أهنم مل يعرضوا السم الفاعل من الفعل األجوف، ومل ينب ه  يُ ْلَحظُ الفاعل 
 .ي  والكم ه  التَّواتُر الزَّمين، وهو ما يتناىف مع لغي الفاعل من الفعل املبين ه 

ار الشيوع ختيار احملتوى وفق معيا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود 
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ُيسهم 
طلق امن)اخل  العرب ، كتابة  وفنٌّ مجيل( كان عْرُضهم املفعولَ الثَّ  الدَّرسوف 

ُ
أبنواعه، وما ينوب عنه،  امل

هم على حْذف عني األجوف عند إسناده إىل نون الضَّمائرالفعل املضارع األجوف إىل  وإسنادَ  ، ونص ه
هم على معيار صمن منطلق حرْ  –، وهنا أشيُ األلفي)الواوي األصل( النَّاقصالفعل املاضي  النسوة، وإسنادَ 

هم على أْن حُتول ا -الشيوع كل هها   لضَّمائراإىل واو عند إسناده إىل  النَّاقصأللف من الفعل املاضي إىل نص ه
عند إسناده إىل واو اجلماعة مع احملافظة على الفتحة قبل  النَّاقصماعدا واو اجلماعة، وحُتذف األلف من 

الثَّالثة ف الفعل واأللف  ،بلها واو  ف املضارع ُتكتُب ألًفااأللف، واأللف الثالثة ف الفعل املاضي اليت يقا
ختلفة.،(26)املاضي اليت يقابلها ايء ف املضارع ُتكتُب ايءً 

ُ
 من ابب تواتر هذه القواعد ف النصوص امل

أنَّ معرفتهم  هبا؛ ذلك النَّاطقنيلدى دراسي العربية من غي  اللُّغوي  وهو ما ينعكس على االكتساب 
 املصدر املنصوب على أنه مفعول  ُمطلق جُينبهم اخلل  بينه وبني املفعول به أو املفعول ألجله، بناًء على أنه
مصدر  منصوب  يُذكُر بعد فهْعلهه أو ما ُيشتقُّ منه؛ ليؤك هَده أو يبني نوعه أو عدد مرات حدوثه، ابإلضافة 

ُطلق، تؤد هي وظي إىل معرفةه أنَّ مَثة ألفاظًا
فته. ال تتفق مع الفعل لكنها ًنئبة  عن هذا املصدر أو املفعول امل

ة ماُيسمى ابلفعل مثَّ  ، سيعقبه اكتساب الدراس أنَّ الضَّمائرإبسناَد الفعل املضارع األجوف إىل  يتَّصلوفيما 
ذا الفعل دم اللَّبس بني هي إىل عاألجوف، وأنَّ وسطه حُيذف عند إسناده إىل نون النسوة، وهو ما سيؤد ه 

مع كل هها   مائرالضَّ األلفي)الواوي األصل(، إىل  النَّاقصالفعل املاضي  وغيه، وهو ما ينطبق على إسناده 
 سبق. غيي، على حنو مااختالف التَّ 
ُبلة  َموقوتة  امُسها الغهذاُء( فنجد َعْرَض  الدَّرسأنيت إىل  مان واملكان، وما هو ْرَف الزَّ ظَ  املؤل هفنيالتَّاسع)قُ ن ْ

ة َحْذف ايئه ، مع مالحظالضَّمائراليائي إىل  النَّاقصالفعل املاضي  ، وإسنادَ منهما ما هو مبينٌّ و  منصوب  
، وهنا ثالثي  وغي الُّ  الثي  من الثُّ التفضيل )أفعل التفضيل(  عند إسناده إىل واو اجلماعة. وعرضوا أيًضا اسمَ 

الثي طبًقا هم )أفعل التفضيل( من الفعل غي الثعْرضه  مَّا:كان من األفضل عدمُ أ شي إىل أنه قد يقول قائل  
ول: إنَّ ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب املنطوق، وهنا أق زمنيًّا أو كميًّا عدُم تواترههملعيار الشيوع حيث 

 تعمااًل له من غي الثالثي  سة ا( فإن مثَ الثي  من شيوع )أفعل التفضيل من الثُّ  لرَّغمواب، فعلي االصَّ  ذلك عنيُ 
ْنَك َمااًل  ﴿ أًََن َأْكثَ رُ قوله تعاىل: حنوُ  ،أيًضا ،من ابب تواتر (27)، كما عرضوا التَّعجَُّب أيًضا﴾ َوأََعزُّ نَ َفرًا مه

ختلفة
ُ
 .هذه القواعد ف النصوص امل

                                                 

  .126-2/121هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(26)

 .34، واآلية من سورة الكهف، اآلية 140-2/136،  السَّابق: يُ ْنَظر(27)
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ار الشيوع ختيار احملتوى وفق معيا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود 
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ُيسهم 
املضارع بعد )الم  صبَ املفعوَل ألْجلهه، ون املؤل هفنيكان َعْرُض   العربية( للَُّغةرسالة  ابالعاشر) الدَّرسوف  

، مع اإلشارة إىل مائرالضَّ املاضي الباقي األصل ف الثالثي ، وما زاد على ثالثة إىل  التَّعليل، وكي(، وإسنادَ 
،من ابب تواتر هذه القواعد ف النصوص (28)ما قبلها َحْذف األلف عند إسناده إىل واو اجلماعة مع فَ ْتحه 

ختلفة.
ُ
 امل

ار الشيوع ختيار احملتوى وفق معيا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود 
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ُيسهم 
طلق، و )املفعول به، واملفعول ا تعزيزَ  املؤل هفنيي عشر)عربسات( كان َعْرُض داحلا الدَّرسوف 

ُ
، الظَّرفمل

نفصلة، وأمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة، و  الضَّمائراملبين) هم االسمَ واملفعول ألْجلهه(، وَعْرضُ 
ُ
أمساء امل

ع اإلشارة إىل ، مالضَّمائرالفعل املاضي األجوف إىل  العدد، وإسنادَ  (، ومتييزَ الشَّرطاالستفهام، وأمساء 
إذا كان ضمُّ يُ أوَّله أنَّ ، و إالَّ ألهف االثنني وواو اجلماعة الضَّمائرالعلة منه عند إسناده إىل  فه حرْ  فه حذْ 

هم إسنادَ  واوي العني، ويُكسرُ  ، الضَّمائرإىل  الفعل املضعف أوَّلُه إذا كان ايئي العني، ابإلضافة إىل عْرضه
فق مع معيار ، وهو ما يتَّ إالَّ ألهف االثنني، وواو اجلماعة الضَّمائرمع اإلشارة إىل فك ه تضعيفه مع مجيع 

 .(29)والكم هي ه الزَّمين ه   التَّواتُرالشيوع حيث 
 التَّواتُرلشيوع حيث ا له اعتماًدا على معياره  ، وذلك ال مرب هرَ املسترتةَ  الضَّمائرأهنم مل يعرضوا  يُ ْلَحظُ وهنا 

 احلادي عشر لدَّرسا، السيَّما ف النصوص املكتوبة أو اخلطاب املنطوق للضمائر املسترتة الزمين ه أو الكم هي
املسترتة اليت  رالضَّمائمن  مساء املبنية، ففيه كثي  موضع عرض األبسات( )عر  الد هراسةمن الكتاب موضع 

 لدَّرساعلى سبيل املثال قد أشاروا ف  املؤل هفنيتكون جمااًل لإلشارة إليها، أضف إىل ذلك أن  ميكن أنْ 
ها ابملنعوت، يربط ،تشتمل على راب ٍ  بدَّ أنْ  عت الإىل أن مجلة النَّ  -وهو ما ستأيت اإلشارة إليه-عشر الرَّابع
قبل ذلك  سترتمي امليكون الطالب قد عرف الضَّ  ُمسترتًا؛ ومن َثَّ ينبغي أنْ  واء  أكان الضمي ابرزًا أمس

 ، من جهة أنَّ غوي  اللُّ على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود ، حىت يتسى لنا عْرض هذه املعلومة له
 رفية واملهارية.املع النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم ا

)اجلملة اليت اإلعراب ه  ل ه احمل ذات اجلملةَ  املؤل هفني( كان َعْرُض مع األمثال العربيةه عشر) الثَّاين الدَّرسوف 
يت تكون ف لخرب إنَّ"، واجلملة اليت ف حمل نصب "خربكان"، واجلملة ا أو تكون ف حمل َرْفع"خرب املبتدأ،

عزيز، املضارع بعد أْن وكي والم التعليل، من ابب الت ، وعرضوا نصبَ (لة مقول القولحمل جر ابإلضافة، ومج

                                                 

 .152-2/149لسعيد حممد بدوي وآخرين، هبا، للدكتور ا النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(28)

 . 168-161/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(29)
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ختلفة(30) و)ال النافية للجنس(، واحلال
ُ
ما يعود  وف ذلك، ، من ابب تواتر هذه القواعد ف النصوص امل

م املهارة تعلُّ  ف، من جهة أنَّ اختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفع
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  

ضارع الفعل امل زمَ ج املؤل هفنيف العصر احلاضر( كان َعْرُض  الثَّالث عشر )حواُر الشعوبه  الدَّرسوف 
األمر(، مع اإلشارة إىل أنَّ الفعل املضارع اجملزوم ابلسكون إذا بعد األدوات )مل، ال، الم خر حيح اآلالصَّ 

وقع بعَده حْرف  ساكن  ُحر هَك آخُر الفعل املضارع ابلكسره، وُتسمَّى هذه الكسرة حركة التخلُّص من التقاء 
ا كان من ذالسَّاكنني، كما عرضوا جْزَم املضارع املعتل اآلخر بعد هذه اجلوازم أيًضا، وعرضوا جزم املضارع إ

،من ابب تواتر هذه القواعد (31) الشروع )بدأ ، أخذ، شرع، جَعل( األفعال اخلمسة، كما عرضوا أفعالَ 
ختلفة،  ف النصوص

ُ
ختيار احملتوى وفق ، من جهة أنَّ االلُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود امل

 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف معيار الشيوع ُيسهم 
، لنعَت واملنعوتَ ا َعْرضَ  املؤل هفنياختياُر كان فعشر)حواُر الشمال واجلنوب(  الرَّابع الدَّرسأنيت إىل 

نعوت بشبه امل عت، مع اإلشارة إىل أنَّ وع والعدد، وأنواع النَّ من جهة مطابقته املنعوت ف اإلعراب والنَّ 
يربطها ابملنعوت،  ،على راب ٍ  اجلملة املنعوت هبا البدَّ أن تشتملَ  ، وأنَّ  نكرةً إالَّ كون ، واجلملة ال تاجلملة

عت من مالحظة أنَّ الدَّارس األجنيب جيد صعوبًة ف النَّ  لرَّغمُمسترتًا، على ا مي ابرزًا أمسواء  أكان الضَّ 
 .(32)وإثباته بعد املنعوت، وات هفاقه معه ف العدد واجلنس واإلعراب...إخل

 ،ى االبتداء( مرفوع  علخباصةاالسم بعد ) أنَّ ية، و الشَّرطكان وامسها بعد لو   حذفَ وقد عرضوا أيًضا  
 النصوص فالزمين ه أو الكم هي  التَّواتُربه، وذلك ف إطار  على أنه مفعول   ( منصوب  وخاصةكلمة )  وبعد

وف ذلك ، (33)غي العربيةب للنَّاطقني الصَّْرفه  و  ي  النَّحو املكتوبة أو اخلطاب املنطوق حيث اختيار احملتوى 
م تعلُّ ف  ختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهما ، من جهة أنَّ اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفعما يعود 
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  املهارة 
جمنون عشر )من املسرح الشعري العرب: اخلامس الدَّرس الزمين والكم هي أيًضا كان التَّواتُرإطار  وف
( ىل أنَّ )ملإ بني معاين )مل، ولن، وما، وال النافية(؛ ومن ََثَّ كانت اإلشارةُ  الفرقَ  ، فقد َعْرض املؤل هفونليلى(

، ويكون من املاضي، و)لن( تنصب الفعل املضارع، وتنفيهكون معها للزَّ جتزم الفعل املضارع، وتنفيه، وي
ة( ال إعراب املضارع، وتنفيه، ويكوُن معها للزمن احلاضر، و)ال النافي من املستقبل، و)ما( ال تُغيُ لزَّ معها ل
مع  ،املعنويَّ  وكيدَ التالبدَل، و  وكان عْرُضهم أيًضا إعراب املضارع، وتنفيه، ويكوُن معها ملا هو عادة. تُغيُ 

                                                 

 . 183 -178/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(30)

 .196-192/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(31)

 .31ه ، ص 1428، السعوديةإعداد مواد تعليم اللُّغة العربية لغي النَّاطقني هبا، مجعها د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، : يُ ْنَظر(32)

 .212-209/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(33)
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العطف حبروف  ضه بعرْ  الدَّرس، وكانت هناية النداءَ ، و توكيدٍ  ا أو غيَ )كال وكلتا( توكيدً  نه وْ شارة إىل كَ اإل
،من ابب (34)مع بيان معانيها، دون غيها من حروف العطف( ، وحىتوَُثَّ  ، وأو،العطف )الواو والفاء

ختلفة
ُ
ختيار ا ، من جهة أنَّ ي  اللُّغو على االكتساب  ابلن َّْفعما يعود ، وهو تواتر هذه القواعد ف النصوص امل
 هارية.املعرفية وامل النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم 

 ملؤل هفنياالسادس عشر)َصْنعاُء: شاهد  على أصالةه املاضي َوَحداثة احلاضر( كان اختياُر  الدَّرسوف 
رضوا عاملوجب ابستخدام إالَّ وَنْصب االسم بعدها، وسوى مع جر ه االسم بعدها، و  التام   االستثناء َعْرضَ 

ٍر، وهم حمقون ف هذه متوات غيُ ، وذلك من منطلق أنه دون عْرض االستثناء املفرغ املنفيَّ  النَّاقص االستثناءَ 
ختلفة ،(35) النظرة الضمنية

ُ
على  عابلن َّفْ ما يعود ، وهو من ابب تواتر هذه القواعد ف النصوص امل

 النَّاحية، من ةاللُّغوي  هارة م املتعلُّ ف ختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم ا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  االكتساب 
 املعرفية واملهارية.

ْرَض أمَّا التفصيلية عَ  املؤل هفني كان اختيارُ   ابع عشر )كيف تصهف األشياَء اليت حوَلك(السَّ  الدَّرسوف 
ُشبَّهة، والنَّسبَ  ةَ االسم بعدها، والصف وَرْفع

مفردات هذه  ، ف إطار ما هو متواتر من الشَّرط ، وأسلوبَ امل
على االكتساب  ابلن َّْفعوف ذلك ما يعود ، (36)هبا النَّاطقنيالعربية غَي  اللَُّغةاملوضوعات ف تدريس 

املعرفية  النَّاحية، من ةي  اللُّغو م املهارة تعلُّ ف ، من جهة أنَّ اختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم اللُّغوي  
 واملهارية.
 َعْرضَ  ملؤل هفنياإىل دراسةه اجملتمع العرب( كان اختياُر )الصحافة العربية: مدخل   امن عشرالثَّ  الدَّرسوف 

فية، استخدام )ما(:)ما املوصولة، وما النا استخدام ال)النافية للجنس، والناهية(، وأنواعَ  )السيَّما( ، وأنواعَ 
(:)حىتَّ اجلار  ية لغي العاقل(، وأنواعَ الشَّرطوما االستفهامية لغي العاقل، وما  ة مبعى إىل، استخدام )حىتَّ

استفهامية، دام )مىت(:)استخ ، وأنواعَ وحىتَّ الناصبة للمضارع مبعى لكي، وحىت العاطفة، وحىت االبتدائية(
ية للعاقل( رطالشَّ استخدام )من(:)من االستفهامية للعاقل، واملوصولة للعاقل، و  نواعَ ية اجلازمة(، وأالشَّرطو 

 للَُّغةا، ف إطار ما هو متواتر من مفردات هذه املوضوعات ف تدريس الشَّرطالفاء ف جواب  ودخولَ 
، ينبغي أْن يُراعى ف اختيار التعليمي النَّحوالعلمي و  النَّحوهبا، ومراعاة أن مَثَّة فرقًا بني  النَّاطقنيالعربية غَي 
 لنَّاطقنياالصرف لغي  النَّحو، وبناء على ما سبق فإنَّ تقدمي موضوعات (37) الصَّْرفه  و  ي  النَّحو احملتوى 

                                                 

 . 232 -225/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(34)

 . 245 -243/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(35)

 . 264 -259/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(36)

 . 278 -271/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(37)
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ها اليت تقدمها كتب ة نفسه ابلعربية، فال تُقدَّم ابلطرق الل هساني للنَّاطقنيابلعربية ينبغي أن خيتلف عن تقدميها 
 .(38)ابلعربية النَّاطقني

ذكي لوم أنَّ نظام التَّ أنيث، فمن املعذكي والتَّ مل يعرضوا للتَّ  املؤل هفنيأن  يُ ْلَحظُ هذا، وف إطار ما سبق 
أنيث ف العربية له خصوصية ، تكاد جتعله ُمتفر هًدا ف العربية. ويسبب هذا النظام مشكالت ال حصر والتَّ 

 ولة ابلنسبة لكثٍي من املتعلمنيجمهالعربية من غي أبنائها، وتظل قواعد التذكي والتأنيث غريبة  اللَُّغةهلا ملتعلم 
 للَُّغةاك بعض َمْن تعمَّق منهم ف دراسة ممَّا يؤدي إىل وقوع كثي من األخطاء، وقد اعرتف بذل

 .(39)العربية"
لدى  اللُّغوي   على االكتساب ابلن َّْفعما يعود الشيوع معيار م عْرُضه على حمك ه بعُد، ففيما تقدَّ و  

م املهارة تعلُّ  فختيار احملتوى وفق معيار الشيوع ُيسهم ا ، من جهة أنَّ دارسي العربية من غي الناطقني هبا
  املعرفية واملهارية.  النَّاحية، من ةاللُّغوي  

 :التَّوزيعمعيار  :الثَّايناملطلب 
ف الكتاب موضع  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو ملَّا كان احلديث فيما سبق عن معيار الشيوع ف اختيار احملتوى 

، من جهة الد هراسةع ة ف اجلزء موضالصَّْرفهي  ة و ي  النَّحو وكان العرُض فيه مبثابة َمْسحه املوضوعات  ،الد هراسة
ختلفة، لكم هي  تواترها الزَّمين وا

ُ
؛ من منطلق لتَّوزيعافإنَّ ذلك يرتتب عليه احلديث عن معيار  ف النصوص امل

العناصر  ه مدى استعماله ب فممَّا ال شكَّ فيه أنَّه"يُكم هل معيار الشيوع. ويُقصدُ . ارتباطه به وترتُّبه عليه
، ةاللُّغوي  املستوايت  كل ه   ف واسع   هلا انتشار   ،لغوية   أو عناصرُ  فهناك وحدات   ف اجملاالت املختلفة. ةاللُّغوي  

واجلر  ،ة واخلاصة، مثل حروف العطف، وحروف اجلر ه العامَّ  اللُّغوي  بل ف معظم جماالت االستعمال 
تعليم  . ومثل هذه العناصر أنفُع ف، وأدوات النصب واجلزم...إخلملضارعةابإلضافة، واألفعال املاضية وا

.إخل. وف ؛ ألنَّ املتعل هم يستطيُع توظيفها للتعبي عن موضوعاٍت شىتَّ علمية وأدبية وقانونية واقتصادية..اللَُّغة
ا، مثل أسلوب الندبة واالستغاثة، ال نكاد نعثر املقابل هناك موضوعات   دًّ  ال تتوزع إالَّ ف جماالت ضيقة جه

اكيب ف الكتاابت األدبية )اإلنشائية(. هذا على مستوى الصيغ و الَّ عليهما إ ، وهو ما أخذ به (40)"الرتَّ
عَ  ، لكنَّ الد هراسةالكتاب موضع   ٍر.نظَ  مثة مواضع مُيكن أْن تكون موضه

وارتباطه  الصَّْرفه  و  ي  لنَّحو اوصلته ابختيار احملتوى  التَّوزيعإطار احلديث عن معيار  ه فهنا أُشُي إىل أنَّ 
مبعيار الشيوع، لن أُكرر ما سردته ف احلديث عن )الشيوع(، بل سأبين حديثي هنا على ما سردته هناك، 

اخلرب،  أنواعَ  ملؤل هفنياإىل َعْرضه  -األوَّل الدَّرسف احلديث عن  -شرُت ف معيار الشيوعفأشُي إىل أنين قد أ
                                                 

النَّحو الغائب، دعوة إىل توصيف جديد لنحو العربية ف مقتضى تعليمها لغي النَّاطقني هبا، د. عمر يوسف عكاشة، املؤسسة : يُ ْنَظر(38)
 . 105م، ص 2003، 1العربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، ط 

َّنوذًجا، د. حممد حيي  ستي التذكي والتأنيثصعوابت ومقرتحات ف تدريس موضوعات النَّحو للنَّاطقني بغي العربية ف مرحلة املاج (39)
 .236-235، م2014، 18قايد الدريب، جملة العربية لغي النَّاطقني هبا، جامعة إفريقيا العاملية، السودان، ع 

 . 37ابلعربية، د. حممد صاري، ص  النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 40)
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مل  -خالل األمثلة من– لكنَّهمأو اجلار واجملرور(،  الظَّرفلة)اخلرب املفرد واجلملة، وشبه اجلم محيث َعْرُضه
معظم ف  اسع  و  له انتشار   اللُّغوي  من أنَّ هذا العنصر  لرَّغمزمان، على ا للخرب حالة كونه ظرفَ  والميث ه 

 .ة واخلاصةالعامَّ  اللُّغوي  جماالت االستعمال 
لدى دارسي  غوي  اللُّ وال شكَّ ف أنَّ التَّمثيل للخرب حالة كونه ظرَف زمان سينعكُس على االكتساب 

، صباًحاالعصر، السفُر  لقبيُقال هلم: الحظ ما حتته خ ٌّ ف قولنا:السفر  هبا، كأنْ  النَّاطقنيالعربية من غي 
 فكرة ضه ، وذلك دون عرْ ف حمل رفع خرب وشبه اجلملة، ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحةجتد أنه 
 ، وهنا يكتسب الدارس أنَّ مَثَّة ضراب من اخلرب يكون فيه اخلرُب ظرف زمان.التعلُّق

املبدوء ابلياء  او من مُجل الفعل املضارع، فذكر  واأكثر  مأهن يُ ْلَحظُ عن اجلملة الفعلية  موف حديثه
شار هذه العناصر من انت لرَّغموء ابأللف والنون والتاء، ابللمبد واني وسوف دون أْن ميث هلواملسبوق ابلس ه 

 اللُّغوي  على االكتساب  رمثيل هلذه الصور سيؤث ه ؛ ومن ََثَّ فإنَّ عدم التَّ اللُّغوي  ف جماالت االستعمال  ةاللُّغوي  
اَذ هذا النَّاطقنيلدى دارسي العربية من غي  كتاَب َّنوذًجا حملتوى ال، وبناءً على هذا ينبغي على َمْن أراد ات ه

 .، وما سيأيت من استدراكاتالتدريس أْن يُراعي هذا االستدراك
+فاعل+ )مفعول به( ن :فعلوتتكون م ،إىل أهنا اليت تبدأ بفعلٍ املؤل هفون  وف تعريف الفعلية أشار

:  واان يقتضي أْن يقولك  التَّوزيعمعيار  إىل تعريف الالزم واملتعدي، لكنَّ  يينشه الفاعل واملفعول مُ  معر هفني
 وتتكون من :

 فعل + فاعل + مفعول به -فعل + فاعل             ب -أ

ٍل عْ فه  لدى الدَّارس على أنَّ اجلملة الفعلية تتكون دائًما من اللُّغوي  وذلك جتن ًُّبا القتصار االكتساب 
 وفاعل ومفعول.

عريف على هذا التَّ  ضه رْ ، وبعَ (41)ويكون مرفوًعا ،:هو االسم الذي يقوم ابلفعلواوف تعريف الفعل قال
ًفا ابلف اللُّغوي  جمال االستعمال أنَّ يتبني لنا  التَّوزيعمعيار  :اهندم اجلدار؛  عل، حنوُ قد أييت فيه الفاعل ُمتَّصه

ومن ََثَّ كان األفضل اإلشارة إىل أنَّه اسم يقوم بعمل الفعل، ويكون مرفوًعا ، مثل:جلس حممد، أو اتَّصف 
َمن قام ابلفعل الفاعل يكمن في لدى الدَّارس على أنَّ  اللُّغوي  ؛ وذلك جتن ًُّبا القتصار االكتساب ابلفعل

 دون أْن يتَّصف به.

األفعال اخلمسة  مهضه رْ ف ع مأهنَّ  تُ ظْ ف اجملاالت املختلفة حلََ  ةاللُّغوي  العناصر وف إطار مدى استعمال 
التدريبات، فال مانع  ، سواء  أكان ذلك ف األمثلة أم ف(42)األفعال اخلمسة أو َنْصبها مَ زْ جَ وا مل يعرض
 الثَّاينني، دَّرسالمن أهنم عرضوا ذلك ف  لرَّغمب مل خيرجوا، والطالب لن خيرجوا، على انقول :الطال من أنْ 

                                                 

 . 2/26هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةالكتاب األساسي ف تعليم  :يُ ْنَظر(41)

  .27-2/26،  السَّابق: يُ ْنَظر(42)
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تأثي على مها من شأنه المثيل لنصب األفعال اخلمسة وجزْ الث عشر؛ ومن ََثَّ فإنَّ عدم التَّ عشر، والثَّ 
اَذ هذا ، وبناًء على هذا ينبغي على َمْن أراد ات ه النَّاطقنيلدى دارسي العربية من غي  اللُّغوي  االكتساب 
 ًجا حملتوى التدريس أْن يُراعي هذا االستدراك.الكتاَب َّنوذ
 الفعليةَ  هم اجلملةَ د عْرضه ه بعفال يفوتين أنَّ  ةاللُّغوي   املؤلفون على وعي مبدى استعمال العناصر وملَّا كان

جراء مجلٍة من املاضي إىل املضارع مع إ الفعل ف كل ه  واألفعال اخلمسة كان طلُبهم من الطالب حتويلَ 
مل يدرس  الفاء)وعد، وصل( والطالب ، وملَّا كان من بينها أفعال  معتلةُ التغييات الالزمة، ف عشر مُجلٍ 

ف واوه ف الفعل املاضي الذي يبدأ ابلواو حُتذ إسنادها بعد، فقد رأى املؤلفون ضرورة تذكي الطالب أبنَّ 
، ى الدَّارسنيللقاعدة لد اللُّغوي  ، وهذا من شأنه اإلسهام ف ترسي  االكتساب عهدُ املضارع، مثل: وعد، يَ 

 املعرفية واملهارية. لنَّاحيةا، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ُيسهم  التَّوزيعختيار احملتوى وفق معيار ا من جهة أنَّ 
ها، خربه  نواعَ لوحظ أهنم مل يعرضوا أ- الثَّاين الدَّرسف  -عن)إنَّ وأخواهتا( املؤل هفنيوف إطار حديث 

:قد يكون ذلك حمموًدا هنا هم أنواعَ من ذهْكره  لرَّغمعلى ا فإين أشي إىل  ،خرب املبتدأ فيما سبق، وإن قال قال 
( كانت اجلملة: إنَّ زايرة العامل 4أهنم مل يلتزموا بذلك ف التدريبات، ففي اجلملة التاسعة من العنصر رقم )

 للنَّاطقني العربية اللَُّغة، فلو مل يكن هذا النم  شائًعا ف حمتوى (43)العربية اللَُّغةالعرب ُتساعد على فَ ْهم 
لدى  للُّغوي  اابالكتساب  أنَّ هذا الشأن له عالقة  ذلك أضف إىل  هذه اجلملة. بغيها َلَما اختار املؤلفون

ه أبنواع ره اثنيًة حيتاج إىل اإلدالء له أبنواع خرب إنَّ وعدم االعتماد على ذهكْ  العربية لغةً  اللَُّغةالدارس، فدارس 
ستخرب املبتدأ، وأهنا تدخل على اجلملة االمسية؛ ألن مثل هذا الدَّارس حيتا 

ُ
 مر.ج إىل التعزيز امل

قد خلت من  وحَظ أن أمثلة حاالت املثىابملثى، فقد لُ  عَ عن)إنَّ وأخواهتا( قد أُتبه وملَّا كان احلديث 
ثى  أمرٍ 

ُ
من أهنم أَتوا  لرَّغمعلى ا ،واالكتفاء ابلتمثيل للرَّفع والنَّصبشائع ف االستعمال، وهو التمثيل جلر ه امل

ْظ و  )ضع املفرد بدَل املثى ف اجلمل التَّالية( 5للمثى اجملرور فيما بعد ، ضهمن السؤال رقم ) بثالثة أمثلةٍ  الحه
من السؤال العاشر )َحو ه  -الرَّابعوهو املثال  -عالمة اإلعراب(، كما أهنم أَتوا مبثاٍل للجر أيًضا ل الكلمات ضه

، فذهكُر مثل هذه األمثلة ف (44)تغييات الالزمة( اليت حتتها خ  إىل املثى َُثَّ إىل اجلمع، مع إجراء ال
األمر لو  هذا ف إىل ذلك أنَّ التدريبات يتطلب الوفاء بذهْكر املعلومة صدد تناول املوضوع قبل ذلك، أض

ك املعلومة مجرد ذهْكره هبا، ف النَّاطقنيغي كذلك ألثَّر على اكتساب العربية لَُغًة اثنية لدى دارسها من   كَ تُره 
 .ف ذاكرته هكذاتَ رُْكُم له ف املرة األوىل 

، اجر ه أيضً املذكر السامل ، فلم يعرضوا مثااًل لل يُقال ف عْرضهم مجعَ  هذا ، وما قيل عن املثى ميكن أنْ 
هم مجعبغيها، وهو ما يُقال أيًضا ف ع للنَّاطقنيالعربية  اللَُّغةمن شيوعه ف حمتوى  لرَّغمعلى ا املؤنث  ْرضه

فرد، والمن إتياهنم مبثال للجر ه ضمن سؤاهلم) لرَّغمالسامل، على ا
ُ
حظ عالمة َضع مجع املؤنث السامل بدَل امل

                                                 

 .  39-2/38،  السَّابق: يُ ْنَظر(43)

 . 43، 2/39،  السَّابق: يُ ْنَظر(44)
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تيار احملتوى خا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  على االكتساب  ابلن َّْفع يعودُ  ، وف استدراك هذا ما(45) اإلعراب(
ممَّا ُيشار إليه صدد  لرَّغمى ااملعرفية واملهارية، عل النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة تعلُّ ف ُيسهم  التَّوزيعوفق معيار 

ىل تعلُّم اإلفراد هبا حيث اإلشارة إ النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةَسْرده املوضوعات اليت حيتاجها دارسوا 
على ضرورة التفريق  أؤي هده، بناءً ، وهو ما ال (46)والتثنية واجلمع دون بيان عالمة اإلعراب ف هذه الدروس

م بغيها دَ ُيصْ  ،إعرابية  معينة  للمثى أو اجلمع بذهن الطالب بني هذه احلاالت اإلعرابية حىت ال ترس  صورة  
 ف حالٍة إعرابية ُأخرى.

ابحملتوى  يتَّصلهم م واإلدارة(  كان َعْرضُ : نُظُم احلُكْ ف على الوطن العرب  تعاَل نتعرَّ الثالث ) الدَّرسوف 
حض  الصَّْرفه  

َ
ين لذلك ده ملثال مُمه ه ، والفعل األجوف، والفعل االنَّاقص ة، والفعلَ لَّ العه  حيث َعْرُضهم حروفَ امل

وَحْذفه الياء من آخره عند إسنادهه إىل واو اجلماعة وايء  الضَّمائرمبالحظة إسناد الفعل )ميضي( إىل 
َظ أهن، ومن خالل ذلك لُ املخاطبة من  رَّغملم مل يعرضوا أمثلًة للفعل املثال والفعل األجوف، على اوحه

م قد أشاروااستعماهلما ف اجملاالت املختلفة،  نه الواو م قبل ذلك إىل أنَّ الفعل )وعد، وصف( حُتذفُ  وأهنَّ
نت كلها أفعااًل اك  الضَّمائرطلبوا من الطالب إسناد األفعال اآلتية إىل  اعند اإلتيان ابملضارع؛ ومن ََثَّ عندم

لدى دارس العربية من غي  اللُّغوي  ، وهو ما يؤثر على االكتساب (47)ًنقصة دون املثال واألجوف
يه املفروق يف بقسمَ فهذا ابإلضافة إىل أهنم مل يعرضوا اللَّ  هبا، فالقاعدة ينبغي أْن تكون ابملثال. النَّاطقني

وى، وى، وعَ ى، ولَ عَ وَ  املختلفة، حنوُ  ةاللُّغوي  من استعماله ف اجملاالت  لرَّغمواملقرون، ومل يشيوا إليه، على ا
وى، وبناء على هذا مل يتحدثوا عن إسناده على مدار الكتاب، وهو ما ينعكس أيًضا على جناعة وى، ونَ ورَ 

 النَّاحية، من ةاللُّغوي  املهارة  مُيسهم ف تعلُّ  التَّوزيعمعيار  قَ فْ ختيار احملتوى وَ ا ، من جهة أنَّ اللُّغوي  االكتساب 
 املعرفية واملهارية.

هم املبين للمجهول كان األمر يقتضي التَّ رْ وف عَ   صحيحةٍ  متثيلهم أبفعالٍ  جبانب ةٍ معتلَّ  أبفعالٍ  مثيلَ ضه
األفعال  املالحظ أنَّ  ة واخلاصة، فمنالعامَّ  اللُّغوي  جماالت االستعمال حيث االستعمال ف  التَّوزيعطبًقا ملبدأ 
سادس ني الَّ من أهنم أَتوا ف األسئلة ابملثال لرَّغم، على اأو مضارعة   ماضية   ها أفعال  صحيحة  ابألمثلة كل ه 

، واملطلوب بناء ًنقصةً  ةً عتلَّ  مُ اسع جند أفعااًل ابع، وفيهما فعل  أجوف )يزور، ويقول(، وف السؤال التَّ والسَّ 
من  ،لدى الدَّارسني اللُّغوي  و ما يؤث هر أيًضا على جودة االكتساب ، وه(48)الفعل من املعلوم إىل اجملهول

 املعرفية واملهارية. احيةالنَّ ، من ةاللُّغوي  م املهارة ُيسهم ف تعلُّ  التَّوزيعختيار احملتوى وفق معيار ا جهة أنَّ 

                                                 

 .  41-2/40،  السَّابق: يُ ْنَظر(45)

، والنَّحو الغائب، دعوة إىل 18مواد تعليم اللُّغة العربية لغي النَّاطقني هبا، مجعها د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ص إعداد : يُ ْنَظر(46)
 .105توصيف جديد لنحو العربية ف مقتضى تعليمها لغي النَّاطقني هبا، د. عمر يوسف عكاشة، ص 

 .   53/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيبية لغي العر  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(47)

 .   55/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(48)



21 
 

أنه ف إطار   ْلَحظُ ي ُ :املوقع على خريطة احلضارة( )تعاَل نتعرف على الوطن العرب   الرَّابع الدَّرسوف 
هم  ونه مل ينص املؤلفون على كَ  التَّوزيعمعيار   ألمساءَ ا مجلة صلة املوصول ال حملَّ هلا من اإلعراب، صدد عْرضه
ي، أهنا )الذي، اليت، اللذان، اللتان، اللَتني، الذين، اللوايت، الاليت، الالئ، فاكتفوا ابإلشارة إىل املوصولة
وصول ث، وأنَّ اجلملة اليت تقع بعد االسم املغي اإلنسان تُعامُل معاملة املفرد املؤنَّ ، وأنَّ مُجوع (َمن، ما
ى مي ُيسمَّ لضَّ تشتمل على ضمي املوصول، وهذا ا أنْ  دَّ لة البُ ى صلة املوصول، ومجلة الص ه م معناه ُتسمَّ وتتم ه 

م مل يشيوا إىل اجلُ  لرَّغمعلى ا-، وهو أمر  له أمهيته (49) العائد، وهو يرب  بني املوصول وصلته مل من أهنَّ
اإلعراب،  حيث وجود مُجل هلا حملٌّ من اللُّغوي  من جهة عالقته ابالكتساب  -هلا من اإلعراب اليت ال حملَّ 

ودة االكتساب وهو ما يؤث هر أيًضا على ج ،وقد سبق اإلشارة إىل ضرٍب منها ف حديثهم عن أنواع خرب املبتدأ
، من ةاللُّغوي  املهارة  مُيسهم ف تعلُّ  التَّوزيعختيار احملتوى وفق معيار ا من جهة أنَّ  لدى الدَّارسني اللُّغوي  
 املعرفية واملهارية. النَّاحية

العربية(، كان  اللَُّغةنظام االشتقاق ف  -1ف على القاموس العرب:ادس)تعرَّ السَّ  الدَّرسهذا، وف 
َّ  وامليزانَ  شتقاقَ اال املؤل هفني عرضُ  وف  دة واملزيدة.اجملرَّ  هم بعض األوزانوحظ عدُم عْرضه لُ  ؛ ومن ََثَّ الصَّْرفه

هم  جاء )كاد وأوشك، وعسى، واسم كاد، وخرب هذه األفعال، حيث نصُّهم على أفعال املقاربة والرَّ عْرضه
شك أييت صدرية، وأن كاد وأو أنَّ خرب هذه األفعال البُدَّ أْن يكون مضارًعا، وأن خرب عسى ُيسبق أبْن امل

 لشروعاُلوحَظ أهنم مل يتحدثوا عن أفعال  منهما املضارع فق ، وأنَّ أفعال املقاربة والرجاء أفعال ًنقصة(
، سواء  ف التَّوزيع معيارُ  ق؛ ومن ََثَّ مل يتحقَّ (أنشأ وَعلهَق وَطفهَق وأخَذ وَهبَّ وبَدأَ وابتدأ وجعَل وقاَم وانربى)

، وهو ما ينعكس اأيضً  التَّكاملالث عشر، على حنو ما سنشي ف معيار الثَّ  الدَّرسف  مْ أَ  الدَّرسف هذا 
 لدى دارس العربية لغًة اثنية. اللُّغوي  سلًبا على االكتساب 

اصة جند املؤلفنن ة واخلالعامَّ  اللُّغوي  جماالت االستعمال حيث االستعمال ف  التَّوزيع ملعياروطبًقا    
استخدام القاموس(، قد عرضوا املشتقات، ومن  -2ابع )تعرف على القاموس العرب:السَّ  الدَّرسف 

د يكون ذلك بسبب وقمان، مل يعرضوا السم الزَّ  لكنَّهممان، واسم الزَّ املعروف أنَّ مثَّة تالزًما بني اسم املكان  
؛ من جهة و ما أرى خالفهعامًَّة، وه اللُّغوي  و  ْرفه  الصَّ ه ال حُيتاج إليه كثيًا ف جمال االستعمال أهنم يرون أنَّ 

عليه ف حمتوى  السيَّما النَّصُّ  ة واخلاصةالعامَّ  اللُّغوي  جماالت االستعمال ف  السم الزمان انتشارًا مَثَّةأنَّ 
ن قريب أو هبا، وهو ما ينطبق على اسم اآللة، فلم يعرض له املؤلفون م النَّاطقنيالعربية لغي  اللَُّغةتدريس 
،وهو ما ينعكس (50)من ذيوعها ف االستعمال لرَّغم، كما أهنم مل يعرضوا صيغ املبالغة، على امن بعيد

 لدى دارس العربية لغًة اثنية. اللُّغوي  سلًبا على االكتساب 

                                                 

 . 67-66/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(49)

 .   112-104/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر( 50)
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الثامن)اخل  العرب ،   سالدَّر ة ف الصَّْرفهي  ة و ي  النَّحو كان عرُضهم بعض الدروس   التَّوزيعوف إطار معيار  
صدد  املؤل هفني نا أنَّ نا هما يهمُّ  كتابة  وفنٌّ مجيل( على حنو ما سبقت اإلشارة إليه ف معيار الشيوع ، لكنَّ 

  هم املفعولَ عْرضه 
ُ
  املفعولَ  أنَّ على وا طلق قد نصُّ امل

ُ
َتُشدُّ انتباهك حنُو:  ،د الفعلَ قد يؤك ه  طلق )املصدر(امل

ا، وأحياًًن يبني عدد مرات حدوث الفعل دد عْرضهم ص لكنَّهم:ُزرُت العامل العرب زايرتني،  ، حَنْوُ شدًّ
من أنَّ االستعمال  لرَّغملى اوع، عاملثال)لقد أبدع الفنان اإلسالميُّ إبداًعا عظيًما( مل ينصوا على أنَّه  ُمبني ه  للنَّ 

 ا واخلاص يوجب النَّصَّ على ذلك، وال يدفع ذلك ما جاء ف تعريفهم املفعولَ  العامَّ  اللُّغوي  
ُ
طلق الحًقا مل

 حيث قوهلم:"املفعول املطلق هو املصدُر املنصوُب الذي يُْذَكُر بعد فهْعلهه أو ما ُيشَتقُّ منه لُيؤك هَدُه أو يُبني ه 
املفاهيم  حيُث النصُّ على اثنيةً  ُحُدثه"، وهو ما يتطلبه اكتساُب العربية لغةً  نوَعُه أو عدَد مراته 

صطلحات
ُ
املعرفية  النَّاحية، من ةاللُّغوي   م املهارةُيسهم ف تعلُّ  التَّوزيعختيار احملتوى وفق معيار ا السيَّما أنَّ  وامل

 واملهارية.
 لفظيَت  يابةَ نمل يعرضوا ف حديثهم عن النائب عن املفعول املطلق  املؤل هفنيوف هذا الصدد ُأشُي إىل أن 

صدر املرادف حنو: املو ، ﴾فال متيلوا كلَّ امليله  ﴿تعاىل: قوله حنو  ،ىل املصدراملضافتني إ) كل وبعض( 
قوله  وُ حنْ  ،الضمي العائد على املصدرو : اجتهدت ذلك االجتهاد ، وُ حنْ  ،اسم اإلشارةو )قعدُت جلوسا، 

 تسُي أسُي، : أي  سيٍ  ية، حنوُ الشَّرطلفظ ) أي ( االستفهامية أو و  ،﴾ال أُعذبه أحداً من العاملني﴿تعاىل:
 التَّوزيع م معيارَ  من ُمنطلق مراعاهت، وما ذلك إالَّ ﴾وسيعلُم الذين ظلموا أيَّ ُمنقلٍب ينقلبون ﴿وقوله تعاىل:

ية غي النَّائب هذه ممهَّا ميكن االستغناء عنه ف تدريس العرب حيث إنَّ انتشار أضُرب ف اختيار احملتوى
 هبا ف هذه املرحلة؛ لعدم استعماله كثيًا ف االستعمال العام واخلاص. النَّاطقني

ُبلة  َموقوتة  امُسها الغهذاُء( جند َعْرَض  الدَّرسهذا، وف  التفضيل )أفعل التفضيل(  اسمَ  املؤل هفنيالتَّاسع)قُ ن ْ
طبًقا ملعيار  –نا هإليه ف معيار الشيوع أُشُي  الثي، والتعجُّب، وجبانب ما أشرتُ الثي وغي الثُّ من الثُّ 
، وهذا جي هد  ف حمتوى مل يتحدثوا عن شروط التفضيل والتَّعجُّب املؤل هفنيإىل أنَّ  -ف اختيار احملتوى التَّوزيع
هم التعجَُّب فقد أشاروا إىل أنه قد تُزاُد )كان( .(51)هبا  النَّاطقنيبية غَي العر  اللَُّغةتدريس  أمَّا ف عْرضه

ن إبداع الفنان، وهو ما أحس -كان-بني ما التَّعجُّبية وفهعل التَّعجُّب، وال يكوُن هلا أتثي  إعرابٌّ، مثل:ما
، وهو املختلفة ف اجملاالت اللُّغوي  عدم انتشار هذا االستعمال حالفهم عدم التوفيق ف ذهْكره؛ من منطلق 

ائد ف ود ابلزَّ ف هذه املرحلة أنَّ املقص ال يدركُ  ، فالطالب غي العرب  اللُّغوي   على االكتساب ما ينعكسُ 
اكيبمثل هذه  لو من الرتَّكيبية، وليس الزائد من ًنحية املعى، ذلك أنَّ الزَّائد ال خي النَّاحيةمن  الزائدُ  الرتَّ

                                                 

 .140-2/136،  السَّابق: يُ ْنَظر(51)
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، وإْن قال قائل :من الضروري اإلبقاء على زايدة )كان( هنا، أقول له:ملَّا كان ذلك  (52)غرٍض دالل ٍ 
َ مَل ندرج زايدة حرف اجلر، ف    اخلامس؟ الدَّرسكذلك مله

ه املؤل هفون ض:جمنون ليلى( كان من بني ما َعرَ العرب   عري  عشر )من املسرح الش ه  اخلامس الدَّرسهذا، وف 
حبروف العطف )الواو والفاء، وأو، وَُثَّ، وحىت( مع بيان معانيها، دون غيها من حروف العطف،  العطفُ 

ع به ر الذي تتمتَّ شااالنت سم بَقْدره أعين )أَْم، وبل، ولكن، وال(، وهم حُمقون ف ذلك، فهذه احلروف ال تتَّ 
بعدم  يتَّصلفيما  همبجاالته املختلفة، وهو األمر نفسُ  اللُّغوي  احلروف اليت عرضها املؤلفون ف االستعمال 

يَّما الس اللُّغوي  ، وهو ما ُيسهم ف جناعة االكتساب (53)واالكتفاء ابلتوكيد املعنوي فظيَّ اللَّ  هم التوكيدَ عْرضه 
ُيسهم ف تعلُّم  لتَّوزيعاختيار احملتوى وفق معيار ا هبا، من جهة أنَّ  النَّاطقنيف حمتوى تدريس العربية غَي 

 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  املهارة 
بق ف على حنو ما س -ف إطار ماعرضوا -املؤل هفنياحلاي عشر)عربسات( كان َعْرُض  الدَّرسوف 

املساحة والكيل والوزن  مييز امللفوظ)متييزعلى التَّ  كيزُ الرتَّ  وف هذا العرض كانالعدد،  متييزَ  -معيار الشيوع
الية جلُمل التَّ مييز من اأنت وزميلك أْن تستخرجا التَّ  لْ مفاده:حاوه  بعد ذلك أَتوا بسؤالٍ  لكنَّهموالعدد(، 
ة سكاًًن، والبالد العربية البالد العربي أكثرُ  ف اعتباره متييزًا، وكان من هذه اجلمل: مصرُ  ببَ  السَّ ني ه وأْن تُ بَ 

لتَّمييز امللحوظ، وهو ما اب عَرفُ يُ  مييز فيها متييُز نهسبٍة أو مامن أكثر البلدان استياًدا للمواد الغذائية، والتَّ 
هبا، من  النَّاطقنيربية غَي الع اللَُّغةاملرحلة ف تدريس مل تسبق اإلشارة إليه، وما ينبغي االبتعاد عنه ف هذه 

لشيوع وهو ما أشرت إليه ف معيار ا-ف اجملاالت املختلفة اللُّغوي  منطلق عدم انتشار هذا االستعمال 
العربية غَي  السيَّما ف حمتوى تدريس  -التفضيل حيث احلديُث عن أفعل التفضيل من املخالف شروطَ 

، هبا النَّاطقنيسها هبا خيتلف عن تدري النَّاطقني العربية غيَ  اللَُّغة، فمن املعلوم أن تدريس (54)هبا النَّاطقني
 ، من جهة أنَّ اهب النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  بنجاعة االكتساب  يتَّصلوهو ما 

 ملعرفية واملهارية.ا النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة ُيسهم ف تعلُّ  التَّوزيعختيار احملتوى وفق معيار ا
زم الفعل املضارع ج املؤل هفنيكان َعْرُض الثَّالث عشر )حواُر الشعوبه ف العصر احلاضر(   الدَّرسوف 

لى رؤيتهم ع ( بناءً ه ابألداة )ملاإلشارة إىل جْزمه  بعد األدوات )مل، ال، الم األمر(، مع عدم حيح اآلخرالصَّ 
عماهلا، وهو ما يتواكب شار استتعلى ان ين أرى ضرورة إدراجها، بناءً ة استعماهلا ف اجملاالت املختلفة، لكنَّ قلَّ 

فرمبا  طالًبا يسأل مبحطة القطار: أمل يصل القطار بعد؟ أنَّ  بْ ومعيار الشيوع مًعا، فهَ  التَّوزيعمع معيار 
مل  إنْ  هذه اجلملةَ  لن يفهمَ  هبعد، وبناء عليه فإنَّ  يصلْ  ملَّاقائاًل له:  ةاللُّغوي  ن عنده قدر  من الثقافة جييبه مَ 

                                                 

غة وعالقتها ابلداللة ف شعر األعشى، د. فايز صبحي عبد السالم تركي، جملة جممع اللُّ زايدة احلروف ف الرتاكيب النَّحوي ة : يُ ْنَظر(52)
 .144-143م، ص  2012، 9، ع9العربية، طرابلس، ليبيا، ج 

 . 232/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(53)

 . 168-161/ 2،  السَّابق: ريُ ْنظَ (54)
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 اللُّغوي  ، وهو ما ُيسهُم ف جناعةه االكتساب (55)يكن قد درس ملَّا والفرق بينها وبني مل ف االستعمال 
 هبا. النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةلدى دارسي 

 ، فإنين ُأشي إىل أنَّ ةف اجملاالت املختلف ةاللُّغوي  استعمال العناصر مبدى  يهتمُّ  التَّوزيعوملَّا كان معيار 
من ان عشر )من املسرح الشعري العرب:جمنون ليلى( ك اخلامس الدَّرس، ف الد هراسةفي الكتاب موضع مؤل ه 

م إىل أنَّ بدل وبدل االشتمال، مع إشارهت ، فأشاروا إىل البدل املطابقالعرب النَّحوف  بني عْرضهم البدلُ 
قصة نصَفها، لمل يشيوا إىل بدل البعض من الكل،كقولنا:قرأت ا لكنَّهمبضمي املبدل منه،  يتَّصلاالشتمال 
، واكساب العربية غَي (56)هبا النَّاطقنيف حمتوى تدريس العربية غَي  التَّوزيعناىف مع معيار توهو ما ي
 هبا. النَّاطقني

 ن يتحدث عنة مَ ، فإنَّ مَث  التَّوزيعملَّا كان احلديث فيما سبق عن املعيارين اللسانينيه الشيوع و هذا، و 
ليم، وتتعلَّق قابلية ابقة، وتتمثل ف قابلية االستذكار، وقابلية التع"معايي نفسية تعليمية، تدعم املعايي السَّ 

 سياقات تعل هم تذكُّرها واستدعاؤها عند احلاجة، ورمبا فاليت يسهل على امل ةاللُّغوي  االستذكار ابلعناصر 
اء األفعال، ومن ذلك مثاًل أمس .التَّواتُرمن الشيوع و  معينة. وقد ال تكون هذه العناصر على درجٍة كبيةٍ 

لعوامل". ابٍل معني، وتتضمَّن معناه وزمنه وعمله من غي أْن تقبل عالمته أو تتأثر وهي "أمساء تدلُّ على فهعْ 
فاملتعلم يستدعي األفعال بسرعة، ويستدعي األمساء بسرعة قد تكون أكرب، أمَّا أمساء األفعال فليس من 

ات ها ف مجيع املقامات واألحوال، بل يستدعيها كالربق ف سياقالسهل عليه استدعاؤها ابلسرعة نفسه 
عند احلسرة أو اإلحباط. أمَّا عن  ، مثل "آمني" عند الدعاء، و"ُأْف" عند الضجر، و"هيهات"معينةٍ 

 يصعبُ  ة ذاهتا، فهناك عناصر حنوية  ي  النَّحو م ال ابملادة م واملعل ه معياَري القابلية للتعلُّم والتعليم فيتعلقان ابملتعل ه 
لنسبة مني اكتساهبا كبعص مجوع التكسي واملثى واملؤنث املعنوي والنكرة واملعرفة، مثاًل ابعلى بعض املتكل ه 

يصعب على  وية  . وهناك عناصر لغاللُّغوي  ابلعربية، خاصة إذا مل تكن موجودة ف نظامهم  النَّاطقنيىل غي إ
ا  .(57)املعل هم تعليمها، إمَّا لعدم وضوحها ف ذههنه ، أو لعدم قدرة املتعلم على استيعاهبا"

َ
لكن نظرًا مل

 اختط ه البحث من منهج له، فلن يُعرض هلذا املعيار.
 ل أن معايي اختيار احملتوىاملبحث األوَّ هذا هذا، ومن الواضح ف هناية هذا احلديث على مدار 

بلغات  للنَّاطقنيبية العر  اللَُّغةتعمل ف إطار أهداف معايي  ف الكتاب موضع الدارسة الصَّْرفه  و  ي  النَّحو 
ُتعل هم أ َخر، من جهة  فَ هْ 

 اللَُّغةإنتاج و  ،اليت يتلقاها)يستمع إليها أو يقرؤها(فهًما صحيًحا اللَُّغةم امل

                                                 

 .196-192/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(55)

 . 232 -225/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(56)

املعايي ف ، و 38، ويُ ْنَظر به أيًضا ص 37ابلعربية، د. حممد صاري، ص  النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 57)
: يُ ْنَظر، و 88ص  م،2007 -ه 1428 التعليم َّناذج وجتارب لضمان جودة التعليم، حممد الدريج: النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،

 . 88احلجوري، ص بلغات ُأخرى، د. صاحل عباد  للنَّاطقنيالعربية  اللُّغةمعايي حمتوى تعليم 
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اًث أو كتابة( بصورٍة حتق هق له أهدافه ، فمن املعلوم أنَّه "من جادة الصواب أْن يدرك األجنيبُّ (58)العربية)حتدُّ
ُتعل هم أصالة 

بُدَّ له من استخدامها؛ ومن  فال ،اللَُّغة، ومظهرًا من مظاهر حضارهتا، وأنَّه ما دام يتعلم اللَُّغةامل
، تلك الضواب  (59)ََثَّ عليه أْن يتعلَّم الضواب  اليت حتكم هذا االستخدام، وتساعده على الفهم والرتكيب"

التَّعليمية كفيلة   لل هسانياتالتَّعليمية، فمن املعلوم أنَّ" املعرفة اب لل هسانياتها معرفة  ابتصاحبَ  اليت ينبغي أنْ 
التَّعليمية،  الل هسانياتزء  من التَّعليميُّ ج النَّحوخاصًة، ف النَّحوالعربية عامًة، وتدريس  اللَُّغةبتطوير جمال تعليم 

تنظيم وفيما أييت حديثنا عن  .(60)بغيها" للنَّاطقنيالعربية  اللَُّغةوميكن أن ُيساهم ف حل ه مشاكل تعليم 
حتوى 

ُ
  .الثَّاين، ف املبحث اللُّغوي  وأثره ف االكتساب  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو امل

 الثَّايناملبحُث 

من )الكتاب األساسي  اينالثَّ ف اجلزء  اللُّغوي  وأثره ف االكتساب  الصَّْرفِّ  و  ي  النَّحو تنظيم املُحتوى 
 ف تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا(

ي  أنَّه 
 أييت تنظيمُ  هبا النَّاطقني يَ ف مناهج تعليم العربية غ الصَّْرفه  و  ي  النَّحو احملتوى  بعد اختيارمن الَبَدهه

حتوىهذا 
ُ
ضرين قول وهنا حي ؛ من أجل اإلسهام ف التَّعر ف على جوانب املادة العلمية،، فهو أمر  مهمٌّ امل
صم همي املناهج عملية تطيٍ ، تفرض على مُ بعد اختيارها كمًّا وكيًفا إىل  النَّحوتضُع موضوعات القائل:"

هداف العامة الذي خيدم األ التَّنظيمتوزيعها على الوحدات التَّعليمية أو الدروس َوْفَق نوٍع ُمرَبٍَّر من 
بوي،  ملتتاليات من الدروس، حبيث يُراعى فيها التَّسلُسل اجرائية. إْذ تُ َرتَّب على شكل مُ واإل نطقي  أو الرتَّ

عقَّد، ومن السهل إىل 
ُ
، ومن املعلوم إىل اجملهول، ومن البسي  إىل امل كاالنطالق من العام ه إىل اخلاص ه

قل إىل األكثر ة من األي  النَّحو إخل. واهلدف من ذلك هو حتقيق نوٍع من التَّدرُّج ف عْرض املادة الصعب...
 السَّابقة، سباتاجلديد مبا قبله ومبا بعده؛ ملا فيه من التَّدعيم والتَّثبيت للمكت الدَّرسحبيث يرتب  صعوبًة، 

خيتلف من ٍج ُمعنٍي ة بناء على تدرُّ ي  النَّحو . ولإلشارة فإنَّ ترتيب املوضوعات والتَّمهيد للدَّرس الذي يليه
ا أْن نعثر على ُمقرَّرين حنويني يتطابمستًوى إىل آخر، ومن النَّ  إْن تشاهبت فئات قان ف ذلك حىتَّ و ادر جدًّ
يفرضون إيقاًعا  -هم أيًضا–، واملتعلمون ج بكيفيٍة واحدةٍ درُّ فاملدرسون ال ميارسون التَّ املتعلمني ومستوايهتم. 

                                                 

، ويُ ْنَظر: املفاهيم الصَّرفية املناسبة 33ص األجنبية:املفهوم، واألمهية، والتطور، د. علي عبد احملسن احلدييب،  اللُّغاتمعايي تعليم  (58)
  م2019لرتبية الدينية، تركيا، حباث اجملة أ لإلنتاج اللغوي ومدى تصمُّنها ف كتب تعليم العربية للنَّاطقني بغيها، رامي اخلليفي العبد هللا،

 .127-126ص 

ة عالكتاب األساسي لتعليم اللُّغة العربية للنَّاطقني بلغات أخرى، إعداده ، حتليله، تقوميه، د.حممود كامل الناقة، د. رشدي طعيمة، جام (59)
 .279م، ص 1983-ه 1403أم القرى، 

 .152بغي العربية، د.أمحد علي علي لقم، ص  للنَّاطقنية املقرتحة النَّحوي  ( السياسة 60)
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، وذلك ف إطار تعريف تنظيم (61)ُمعيًنا من التدرُّج على قدر قدراهتم وخطواهتم ف الفهم واالستيعاب"
 . (62)ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب قدر من أهداف املنهج" احملتوى املقصود به "

رع عنهما ميكن النَّصُّ على أنَّ مَثَّة تنظيًما منطقيًّا وآخر سيكولوجيًّا، ويتف ولتنظيم َعْرض هذا التَّدرُّج
 -هذا البحث تقدم ف فيما–من جهة أُخرى، وملَّا كانت اإلشارة  التَّكاملاالستمرارية والتتابع من جهة، و 

حدثنيحدي حيث تربوايًّ أْن ننطلق لسانيًّا و -هنا –االنطالق من وجهٍة لسانيٍة، فإنه المانع  إىل
ُ
ف  ث امل

حتوى  ىبوية اليت تُراعَ سانية الرتَّ عن أضُرب هذا التدرُّج، من خالل بعض املقاييس الل ه  احلقلني
ُ
ف تنظيم امل

 ، وهو ما توض هحه املطالب اآلتية:(63)على السَّواء الصَّْرفه  و  ي  النَّحو أو احملتوى  ي  النَّحو 

 :الشَّاذالنَّادر أو رد على أسبقية املطَّ  املطلب األول:
لُّ فيها نقد هم األبواب اليت تطَّرد اطراًدا اتمًّا، َُثَّ نُقد هم بعد ذلك األبواب اليت يق"هذا املعيار يهتمُّ أبْن 

ملة ااألكثر إىل الكثي إىل القليل إىل األقل إىل النادر( كأْن نبدأ بتدريس اجلموع السَّ غلب إىل الشَّاُذ، )من األ
؛ ومن ََثَّ فليس املقصود ابلشَّاذ هنا (64)"قبل تدريس مجوع التكسي، واملبين للفاعل قبل املبين للمفعول

 الد هراسةاب موضع وهذا ما اتبعه الكت ،ف تنظيم احملتوى العرب، بل هو ما خُيالف االطراد النَّحوالشاذُّ ف 
 ؛ ومن ََثَّ فال حاجة إىل تكرار َسْرد املوضوعات، على حنو ما كان ف معيار الشيوع.غالًبا

رد املفرد ملطَّ ضه أنواع اخلرب قد أيت ابف إطار عرْ  الد هراسةالكتاب موضع  وف هذا الصدد أُشُي إىل أنَّ 
 متثيله للخرب فواجلملة وشبه اجلملة، كأن يقول :شباك تسجيل اخلطاابت هو آخر شباك؛ ومن ََثَّ ابتعد 

، كأْن نقول: املدرسة ثَّاينالابملبتدأ  صلٍ ُمتَّ  شتملة على ضمي راب ٍ املمسية االملة اجلعن اخلرب اجلملة االمسية 
هبا،  النَّاطقنين غي العربية م اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  االكتساب ، وهو ما ُيسهُم ف جناعةه فصوهلا ُمنظمة  
، من ةاللُّغوي  م املهارة ُيسهم ف تعلُّ  الشَّاذ النادر أو أسبقية املطرد علىتنظيم احملتوى وفق معيار  من جهة أنَّ 

 املعرفية واملهارية. النَّاحية
 يتَّصل ملؤل هفنيرة(  كان َعْرُض االعرب: نُظُم احلُكم واإلداتعاَل نتعرف على الوطن الثالث ) الدَّرسوف 
املثال مُمهدين  ، والفعل األجوف ، والفعلالنَّاقصحيث َعْرُضهم حروف العلة، والفعل  الصَّْرفه  ابحملتوى 

  يتَّصل، وفيما الضَّمائرلذلك مبالحظة إسناد الفعل )ميضي( إىل 
ُ
درج ميكن اإلشارة تَّ رد أو الطَّ أبسبقية امل

                                                 

إشكالية ومنهاج قواعد اللُّغة  ، ويُ ْنَظر:39ابلعربية، د. حممد صاري، ص النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 61)
 .130 -112اهلدف، د.يس حممد يس، د.حسن حممد دوكة، ص 

 .208، ص د. رشدي أمحد طعيمةالعربية للنَّاطقني بلغات أخرى،  املرجع ف تعليم اللُّغة( 62)

ة لبناء اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس، و 69-68ص هبا، مناهجه وأساليبه، د.رشدي أمحد طعيمة،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغةتعليم  :يُ ْنَظر( 63)
دراسات ف املناهج وأتصيلها، حسن عبد الرمحن احلسن، دار جامعة ، و 39ابلعربية، د. حممد صاري، ص النَّاطقنيلغي  النَّحومناهج 

 عباد بلغات ُأخرى، د. صاحل للنَّاطقنيالعربية  اللُّغةمعايي حمتوى تعليم ، و   62ص  م،1999السودان،  أم درمان للطباعة والنشر،
 .85 -84احلجوري،ص 

 .39ابلعربية، د. حممد صاري، ص النَّاطقني لغي النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 64)
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ُمراعاًة للفاء والعني  النَّاقصالرتتيب ف عْرض املادة كان يقتضي البدء ابملثال َُث األجوف َُث أنَّ هنا إىل 
جوف، وهو )صار(  واملطلوب أ من أهنم أتوا مبثاٍل لفعلٍ  لرَّغمتيب، على احيث الرتَّ  الصَّْرفه  والالم ف امليزان 

وف ًقا لنسق اجلملة، وهو ما يرتتب عليه أنَّ مَثَّة تغييًا سيحدث ف الفعل األجإسناده إىل نون النسوة طب
كانت سلمى وعائشة ومسية بناٍت صغياٍت. أمَّا اآلن   1960)صار( حيث حُتَذُف عيُنه، فنقول: ف عام 

ْرَن زوجاٍت وأُمَّهاٍت   .(65)فقد صه
م لو كانوا قد عرضوا اللَّ  التَّوزيعووصاًل مبا ذكرتُه ف معيار  ن، و قْسَميه املفروق واملقر فيف بأشُي إىل أهنَّ

فرتض أْن يكون بعد الفعل 
ُ
سام املعتل، نظرًا لعدم اط هراده اطراد بقية أق ،النَّاقصفإنَّ ترتيبه كان من امل

م مل يفعلوا، وهو ما حُيت ه  مهلكنَّ  ،الصَّْرفه  ابإلضافة إىل ماسبقت اإلشارة إليه حيث مراعاة الرتتيب ف امليزان 
اذ هذا الكتاب َّنوذًجا لتدريس احملتوى غيَ  ه إىل مثل هذه األمور ابلعربية أْن ينتب النَّاطقني على َمن أراد ات ه

 العربية لغًة اثنية. اللَُّغةلهَما هلا من عالقٍة ابكتساب 
 يُ ْلَحظُ رًضا عرضوا ع فقدادس، السَّ  الدَّرسهم أثناء عرضه  املؤل هفنيوف هذا الصدد أيًضا كان حرص 

اجملرد  الل أوزان الثالثي  ، من خالصَّْرفه  اًل َُثَّ بعد ذلك علَّمه امليزان أوَّ  االشتقاقَ  الطالبَ  لَّممن خالله أنه عَ 
 ما يهمُّنا هنا ح، لكنْ ر واملزيد حبرٍف أو حبرفني )تفعَّل، وتفاعل( أو بثالثة أحرف، من خالل األمثلة والشَّ 

هو ما ُيسهُم ف جناعةه و  ،التَّوزيعمبعيار  يتَّصل، وإن كان ذلك هلا وافلم يعرض ،عن بعض األوزان واابتعد مأهن
 هبا. النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  االكتساب 

ُبلة  َموقوتة  امُسها الغهذاُء(  الدَّرسوف    -ةالصَّْرفهي  ة و ي  النَّحو  من الدروس عرض املؤلفون جمموعةً التَّاسع)قُ ن ْ
لثالثي، اسم التفضيل )أفعل التفضيل( من الثالثي وغي امن بينها  -على حنو ما سبق ف معيار الشيوع

ين أُشُي كنَّ صياغة أفعل التفضيل، وأيدُت ذلك، ل إىل أهنم مل يعرضوا شروطَ  التَّوزيعوقد أشرت ف معيار 
 أيتون ابألصل: الهنا أيًضا إىل أهنم مل يعرضوا ألفعل التفضيل احملذوف اهلمزة، حنو : خي وَشر، وأنَّ العرب 

ا، ومثله ف الندرة حذف مهزة )أحب إلَّ من كذا(، ، إال ًندرًا جدًّ يهم ؛ وذلك من منطلق وع َأْخُي وَأشرُّ
نادر املتمثل ف حنو ما عرضوه له األسبقية ف العرض على ال بتنظيم احملتوى، فعرُض )أفعل التفضيل( على

لعربية من ا اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  وهو ما ُيسهُم ف جناعةه االكتساب ، (66)حذف مهزة )خي، وشر( 
ُيسهم ف تعلم  لشَّاذاالنَّادر أو أسبقية املطرد على تنظيم احملتوى وفق معيار  هبا، من جهة أنَّ  النَّاطقنيغي 

 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  املهارة 
 :على الفرعي   أسبقية األصلي ِّ :الثَّايناملطلب 
عمااًل، حُبكم أنَّ األصول وضًعا واست على الفرعي ه  على الفرعي"أسبقية األصلي ه  أبسبقية األصلي ه  دُ صَ يُ قْ 

 تتميز عن فروعها ببساطتها، والفرع هو األصل مع شيٍء من التَّحويل، وهو حتويل  يرتب  فيه األصُل بفروعه
                                                 

 .   53/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(65)

 . 2/139،  السَّابق: يُ ْنَظر(66)
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رة ابلنسبة للمعرفة، كالقريبة املالزمة له، كارتباط املفرد ابلنسبة إىل اجلمع، واملذكر ابلنسبة إىل املؤنَّث، والنَّ 
صل والفرع ف وميكن استثمار فكرة األابلنسبة إىل النفي، واجملهول ابلنسبة إىل املعلوم...إخل.  واإلثبات

فعلى املستوى الرتكييب مثال مجع  . ةي  النَّحو اإلفراد والرتَّكييب  وترتيبه ف املناهج  ي  النَّحو عملية اختيار احملتوى 
 وفكرة ...لعربيةا اللَُّغةاجلمل املولدة ف ابن هشام األنصاري اجلمل األصول ف ست صور، تتفرع عنها كل 

صنيف هذه فكرة أصيلة، ميكن استثمارها ف إعداد مناهج حنوية، عمادها اجلملة، كما ميكن ترتيب التَّ 
يه مبدأ التشابه ف بناء على فكرٍة ثنائية التَّشابه والتعارض بني األبنية، فُياعىة ف املنهاج ي  النَّحو املوضوعات 

ة لنَّاقصاوالتقابل، كأن يدرس املعرب ف مقابل املبين، والفاعل ف مقابل املبتدأ أو ًنئب الفاعل، واألفعال 
في، ات ف مقابل النَّ واإلثب هة ابلفعل، واجلملة االمسية ف مقابل اجلملة الفعلية،ف مقابل احلروف املشبَّ 

فينشأ ف ذهن املتعلم ...التَّأخيقدمي ف مقابل كر ف مقابل احلذف، واإلظهار ف مقابل اإلضمار، والتَّ والذ ه 
درج بني األبنية املختلفة، يساعده ف عملييت التخزين واالسرتجاع، مع مراعاة التَّ  وداللٌّ  بنيويٌّ  تراب   

 .(67) "وظيفيةٍ  دوريةٍ  بطريقةٍ  النَّحوض موضوعات اًسا على عرْ الذي يقوم أس الوظيفي  
، لد هراسةاقد طبقها على مدار اجلزء موضع  الد هراسةأن الكتاب موضع  يُ ْلَحظُ وف إطار هذه الفكرة 

علية واجلملة يطلب من الطالب حتويل اجلملة االمسية إىل ف -األوَّل الدَّرسف -االمسية اجلملةَ ف عرضه ه لكنَّ 
ملذكورة للطالب، من جهة أنه مل يدرس أتنيث الفعل وتذكيه، ففي اجلمل ا ىل امسية، وف هذا إرابك  إلفعلية ا

ما ( واة، ودفع الرجال احلساب وانصرفالشَّرطاألوالد ال يصعدون ابملصعد، واللصوص سرقوا سيارة ) هناك:
 اللَُّغةلدى دارسي  غوي  اللُّ ف جناعةه االكتساب  ؤث هر سلًباوهو ما ي ،خُيالف مبدأ التدرُّج ف تنظيم احملتوى

ُيسهم ف  الفرعي   أسبقية األصلي علىتنظيم احملتوى وفق معيار  هبا، من جهة أنَّ  النَّاطقنيالعربية من غي 
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  تعلم املهارة 
)اجلملة اليت اإلعراب   ذات احملل اجلملةَ  املؤل هفني( كان َعْرُض مع األمثال العربيةه عشر) الثَّاين الدَّرسوف 

ملة اليت تكون ف كان"، واجل  خرب إنَّ"، واجلملة اليت ف حمل نصب "خربو تكون ف حمل َرْفع"خرب املبتدأ، 
راب طبًقا لفكرة هلا من اإلع اليت ال حملَّ  املؤلفون اجلملةَ  ضمقول القول، ومل يعر لة ابإلضافة، ومج حمل جر ٍ 

مبدأ التشابه والتقابل، كأن يدرس املعرب ف مقابل املبين، والفاعل ف مقابل املبتدأ أو ًنئب الفاعل، 
 إخل....ة ف مقابل احلروف املشبهة ابلفعلالنَّاقصواألفعال 

ومن ََثَّ فالحاجة  ؛التَّوزيعفق ومبدأ هلا من اإلعراب ال يتَّ  ض اجلمل اليت ال حملَّ وإْن قال قائل : إنَّ عرْ 
قد عرضوا اجلملة  ؤل هفنياملفإنَّين ُأشي هنا إىل أنَّ  إىل هذا النَّقد ف إطار معيار أسبقية األصلي على الفرعي،

هلا من  لَّ ال حم تساؤاًل لطالٍب مَّا: هل توجد مجل  ة على هذا فإنَّ مَثَّ  ؛ وبناءً (68)من اإلعراب اليت هلا حملٌّ 
 نْ قدم، كأ، ونعرض بعضها ف ضوء ما تهلا من اإلعراب هنا تكون اإلجابة أبنَّ مَثَّة مجاًل ال حملَّ  ؟اإلعراب

                                                 

 .42ابلعربية، د. حممد صاري، ص   النَّاطقنيلغي  النَّحوة لبناء مناهج اللَُّغوي  العلمية و  اأُلُسس( 67)

 . 178/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(68)
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لة املوصول. ةإىل اجلملة االبتدائية ومجل نشيَ  هو ما و  صلة املوصول اليت سبقت اإلشارة إليها ف عْرض صه
تنظيم  ، من جهة أنَّ هبا النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  ُم ف جناعةه االكتساب ُيسه

 املعرفية واملهارية. النَّاحية ، منةاللُّغوي  ُيسهم ف تعلم املهارة  أسبقية األصلي على الفرعي  احملتوى وفق معيار 
 :تابعوالتَّ  االستمرار:الثاملطلب الثَّ 

م، وحيدث النمو ملتعل ه ا عليها سلوكُ  ل بناءً يتعدَّ  ،َّنو م على أنه عمليةُ "يُنظر إىل التعلُّ من املعلوم أنَّه 
يم املطلوبة اليت ًقا، ويكتسب االجتاهات والقم، وتتَّسع دائرة معلوماته، وتزداد ُعمْ عندما ترقى مهارات املتعل ه 

هات من االرتقاء ابملعلومات واملهارات واالجتا عمليةُ مرحلٍة، و  ما ارتقينا من مرحلٍة إىلوذلك كلَّ يؤمن هبا، 
االستمرار  طمرحلٍة إىل مرحلٍة أُخرى اتليٍة هي ما يُطلق عليها االستمرار، ومن هنا تتَّضح أمهية مراعاة شرْ 

 .(69)ف تنظيم املنهج وخرباته التَّعليمية"
ف املرحلة السَّابقة  ُمرتت هًبا على ما سبق تعلُّمهاب وملَّا كان من املفرتض أن يكون تنظيم احملتوى ف الكت

ده من اإلشارة إىل أنَّ التَّتابع فيما حنن بصد رجتد ه، فإنَّ الد هراسةحيث اجلزء األول من الكتاب موضع 
بُع معني، حبيث تتضمن كلُّ تتا" يُنظم احملتوى أو اخلربات التَّعليمية ف دراسة تنظيم احملتوى يُقصد به أنَّ 

مرحلٍة دراسة معارف أكثر تركيًبا من املعارف اليت تتضمنها املرحلة اليت تسبقها، وتتطلب حتلياًل أدق، 
اهات والقيم، أكثر تركيًبا، وإحساًسا أكثر لالجت تزايد لألفكار وفهمها وتطبيقها، ومهاراتبوُعمًقا واتساًعا 

بقة، وابعتبار أن مراعاة امرحلة يعتمد على التَّعلُّم الذي قد حدث ف املرحلة السَّ  وهكذا فإنَّ التعلُّم ف كل ه 
مستوى التالميذ وخلفيتهم هو أحد معايي اختيار احملتوى واخلربات التعليمية اليت مت تنظيمها ف تتابع 

مرار تعلُّمهم لبقية لية واستيدفعهم إىل تعلُّم املراحل التا التَّنظيم، فإنَّ تعلُّمهم ف أوىل مراحل مرحلي  
 .(70)املراحل"

إلشارة إىل أنَّه يُقصد ميكن ا الصَّْرفه  و  ي  النَّحو ب  ابحملتوى وف إطار التَّوضيح بصورة أكثر مع الرَّ 
ابالستمرارية والتتابع " العالقة الرئيسية بني املواد ف حمتوى املنهج، حبيث تؤدي كل مادة إىل إحداث أثر 

ومستمر ،  ُمتدرجٍ  بشكلٍ  م، وتُقدَّ ةاللُّغوي  معني عند املتعلمني تدعمه املادة التالية، مبعى أْن ُتصاغ املواقف 
تزداد اخلربة ات هساًعا  للَُّغةاخربة لغوية بسيطة، َُثَّ مع تقدم الطالب ف مستوايت تعلم  حبيث يبدأ بتقدمي

اكيبوُعمًقا. مثال ذلك ف  دة، وإَّنا قد نقدم مه دفعة واح، لو أردًن تقدمي الفاعل ، فال ينبغي أن نقد ه الرتَّ
وهكذا ف مراحل متتالية،  مي الفاعل الضَّ الفاعل املفرد املرفوع ابلضمة، َث الفاعل املثى َث الفاعل اجلمع َث

بى وإَّنا تستمر دراسته مع الطالب ف مستوايت خمتلفة حبيث يدراسة املوضوع ال تتم مرة واحدة،  أي أنَّ 
                                                 

ويُ ْنَظر: املبادئ ، 119ص ات، التطوير، د. حلمي الوكيل، د.حممد أمني املفيت، التَّنظيم، اأُلُسس( املناهج، املفهوم، العناصر، 69)
ة إفريقيا عواالسرتاتيجيات املقرتحة لتدريس اللُّغة العربية بوصفها لغة اثنية، أمحد نواف حممود الرهبان، جملة العربية للنَّاطقني بغيها، جام

 .152، ص 2009، 7العاملية، السودان، ع 

، ويُ ْنَظر: املرجع ف تعليم 118حلمي الوكيل، د.حممد أمني املفيت، ص ات، التطوير، د. التَّنظيم، اأُلُسس( املناهج، املفهوم، العناصر، 70)
 .211، ص د. رشدي أمحد طعيمةاللُّغة العربية للنَّاطقني بلغات أخرى، 
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، كأْن  السابقة للخربات الالحقة، وقد أنخذ مبداخل التتابع ةاللُّغوي  الالحق على السابق، ومتهد اخلربات 
ف املقدمة واألهدا ةي ابلكل، أو نبدأ ابلكل ونتجه إىل اجلزء... وهكذا طبقا لطبيعة املادنبدأ ابجلزء وننته

م الذي جيعلنا ال علُّ خلربات التَّ  املنطقي   لتَّنظيمتابع هو ما يُعرف ابعليمية اليت نسعى إىل حتقيقها، وهذا التَّ التَّ 
 . (71)إىل أخرى انتقالة فجائية" ننتقل ابلطالب من خربة لغويةٍ 

 ي  النَّحو احملتوى  ربية كانبغي الع للنَّاطقني الصَّْرفه  و  ي  النَّحو حيث تنظيم احملتوى  وف إطار االستمرار
شار إىل تفاصيله ف معيار الشيوع على حنوٍ  الصَّْرفه  و 

ُ
تحدث عنها آ امل

ُ
 الدَّرس نًفا، ففيمن االستمرارية امل

عرض  -على سبيل املثال -العربية( اللَُّغةنظام االشتقاق ف  -1السادس)تعرف على القاموس العرب:
زاهنا املختلفة من اجلذور ، واألفعال ف صيغها وأو  الزايدة( من خالل جمموعةٍ  -)اجلذر الصَّْرفه  املؤلفون امليزاَن 

لة وفهعااًل، غي الثالثية:فعَّل تفعيل، فاَعَل ُمفاعومصدرها، وعرضوا َأخَذ املصدر من الفعل )مصادر األفعال 
 أفعل إفعااًل، تفعَّل تفعُّاًل، تفاعل تفاعاًل، انفعل انفعااًل، افتعل افتعااًل، استفعل استفعااًل(.

، من لصَّْرفه  ااًل َُثَّ بعد ذلك علَّمه امليزان من خالله أنه علمَّ الطالب االشتقاق أوَّ  يُ ْلَحظُ وهو عرض  
ة د واملزيد حبرٍف أو حبرفني )تفعَّل، وتفاعل( أو بثالثة أحرف، من خالل األمثلاجملرَّ  ل أوزان الثالثي  خال
 النَّاطقنيلعربية من غي ا اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  ُيسهُم ف جناعةه االكتساب ممهَّا  ، تلك االستمراريةُ رحوالشَّ 

 النَّاحية، من ةاللُّغوي  ارة م املهُيسهم ف تعلُّ  االستمرار والتَّتابُعتنظيم احملتوى وفق معيار  هبا، من جهة أنَّ 
 املعرفية واملهارية.

قد اشتمل على تسعة عشر درًسا تتابعت على حنو ما جاء ف  الد هراسةوملَّا كان هذا اجلزء موضع 
وضة دة املعر فقد لوحظ على املا ،دها هنا منًعا للتكرار واإلطالةاحلديث عن معيار الشيوع، وهو ما جيبُّ سرْ 

ال اخلمسة، فعلى سبيل املثال يُقدم حروف النصب وحروف اجلزم قبل دراسة األفعالتَّتابع فيما بني جزئياهتا، 
 وهذا أمر  حممود  ابعتبار تناول هذه احلروف مُمه هًدا لألفعال اخلمسة.

ما نالحظه ف تنظيم  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو توى وممَّا يربهن على مراعاة االستمراية والتتابع أيًضا ف احمل
ع  الضَّمائرالفعل إىل موضوع إسناد  لثَّالث، ا الدَّرسبدأ ذلك منذ فقد ، الد هراسةعلى مدار اجلزء موضه
كان إسناد الفعل   لرَّابعا الدَّرسوف  ،الضَّمائرإىل )ميضي(  اليائي النَّاقصسناد الفعل املضارع إبعندما بُدهئ 
 .الضَّمائرإىل  واوي  ال النَّاقصاخلامس كان إسناد املضارع  الدَّرس، وف الضَّمائرإىل  األلفي   النَّاقصاملضارع 

 لنَّاقصاوأمَّا إسناد املاضي الدَّرس الثامن، ، فقد كان ف الضَّمائرأمَّا إسناد املضارع األجوف إىل 
ي األصل ف الباق النَّاقصالثامن أيًضا ، وكان إسناد املاضي  الدَّرساأللفي )الواوي األصل( فقد كان ف 

 الدَّرسوف ، التاسع الدَّرس، فقد كان ف الضَّمائر، وما زاد على ثالثة إىل ، مثل)َنسي، ولقي(الثالثي
 . مائرالضَّ ف إىل سناد الفعل املضعَّ ، وإالضَّمائراحلادي عشر كان إسناد الفعل املاضي األجوف إىل 

                                                 

رى، د. بلغات ُأخ للنَّاطقنيالعربية  اللُّغةمعايي حمتوى تعليم و ،  62( دراسات ف املناهج وأتصيلها، حسن عبد الرمحن احلسن، ص 71)
 .85-84صاحل عباد احلجوري، ص 



31 
 

 الدَّرسف  اإلشارة ابستثناء ،املوا  عن إسناد الفعل السَّ قد استغنَ  املؤل هفنيمن خالله أن  يُ ْلَحظُ وهو ما 
رضوا فق  وبناء على أهنم ع، ، إىل حذف فاء املاضي الذي يبدأ ابلواو ف املضارع، مثل وعد: يعهدُ  األول

 ، ابعتباره ضراًب من ضروب الصحيح، فإهنم مل يعرضوا إسناد الساملالضَّمائرإسناد الفعل املضعف إىل 
ح، ال امل واملهموز واضحيح السَّ واملهموز، وسبب ذلك قد يكون راجًعا إىل اعتقادهم أنَّ أمر إسناد الصَّ 

 موزة  امل، مثل كتب، فإين ال أراه كذلك ف املهموز، فثمَّة أفعال  مهكان كذلك ف السَّ   إنْ  لكنَّهحاجة إليه، 
 خاصة، مثل أخذ، وأكل، وأمر، وسأل ، ورأى، وأرى.  هلا أحكام  
مُ ف جناعةه االكتساب هه ُيسْ وبناء على ماسبق، فإنَّ ما خيم على تنظيم احملتوى غالًبا من استمرار وتتابع  
االستمرار معيار  تنظيم احملتوى وفق هبا، من جهة أنَّ  النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  
 ما أشرُت إليه. ، ابستثناءاملعرفية واملهارية النَّاحية، من ةاللُّغوي  ُيسهم ف تعلم املهارة  والتَّتابُع

ة وتنظيم تابع خاصه ف إطار احلديث عن االستمرارية والتَّ هذا، وقبل أْن أبرح هذا املطلب أرى أنَّ 
تها ابلقاعدة ال يقومون بعنون املؤل هفنيعلى عرض املادة، من جهة أن  يُ ْلَحظُ إىل ما  أشيَ  احملتوى عامة أنْ 

 وبعد ذلكن األسود"، و اللَّ ظ ""اقرأ هذه اجلمل والحه -على سبيل املثال –ة، بل يقولون الصَّْرفهي  ة أو ي  النَّحو 
ُظلَّل ابللون األسود أو ما حتته خ ٌّ َُثَّ يُ ْؤَتى ابلقاعدة دون عنونتها، ففي العليق على أييت التَّ 

ُشبَّهة ص ه امل
فة امل

فات ص ه اسم  ُمشتقٌّ، وعادة ما تكون هذه ال ابقةفات السَّ صفٍة من الص ه  "كلُّ  -بعد َسْرده األمثلة –قالوا 
َسن، وكرمي، فات، مثل:ُشجاع، وشهم، وحَ من الص ه  وعاثبتًة مالزمًة لصاحبها . وهناك صيغ  كثية  هلذا النَّ 

عت، حلال أو النَّ ا ف اخلرب أو اكثي. وُتستخدم هذه الصفات غالبً   وأمَحر، وأبْيض، ومْلح، وَعْذب، وغيها
...هذا اُر األصفرعت مثل: منقفاخلرُب مثل: عيناهُ صغياتن، واحلال مثل: بدأت أسياخ احلديد جديدة، والنَّ 

ُشبَّهة. الصفة املشبَّهة اسم  ُمشتقٌّ من املشتقات ُيسمَّى الص ه وُع النَّ 
فة لصاحبها يدلُّ عل ،فة امل ى ثبوت الص ه

ُشبَّهة ال تُ ْؤخذ إالَّ من فهْعٍل الزٍم )أي ال ينصب املفعول به(. للص ه ولزومها له. الص ه 
ُشبَّهة صيغ   ففة امل

ة امل
 .(72)، فُعال )ُشجاع(، وفَ ْعل )َشْهم ( ...وغيهاكثية ، أشهرها: فعيل )كرمي(، وفعيلة )كرمية(

عليق على األمثلة النصُّ على القاعدة بعنواٍن فرعيٍ  وهنا ميكن القول: إنَّ األفضل بعد التَّ 
تحدَّث عنها ف 

ُ
هكذا)القاعدة:( قبل َسْردها؛ وبناء على هذا ُيالجُظ أفضلية أْن يُقَدم حمتوى القاعدة امل

 األمثلة املتقدمة َُثَّ تُذكر القاعدة بعد ذلك. احملتوى بَشْرحها ف
 :التَّكامل:الرَّابعاملطلب 

ُتمع هن ف معايي تنظيم احملتوى لدارسي 
"قد أصبح واضًحا ا جيد أنَّههب النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةإنَّ امل

ولذا ميها منفصلًة؛ ي إىل فاعليٍة أكثر ف التعليم من تقديؤد ه  أنَّ تقدمي املعارف واخلربات التَّعليمية متكاملةً 
ت جيب الرَّب  بني احلقائق واملفاهيم واملبادئ واخلربات التَّعليمية ف جمال معني بتلك اليت تنتمي إىل جماال

                                                 

  .261-26/ 2هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(72)



32 
 

ف  لطالباأخرى وتقدميها للطالب ف كلٍ  ُمرتاب  ُمتكامل، وخاصة عندما يكون هدفنا تطبيق ما تعلمه 
لٍ  ُمتَّسٍق، وكيف ك  يعطي صورًة أمشل للعلم، ويوض هح كيف ترتاب  فروعه ف التَّكاملقف جديدة، فموا

 .(73)تتقابل هذه الفروع داخل نطاق هذا الكل، كما تُتيح فُرًصا لعمليات التطبيق" 
يستند على يسي ف فلك احملتوى عامًة، و  التَّكامل، من جهة اللُّغوي  بناء احملتوى أنَّ وهنا أُشُي إىل 

بويأحدث معطيات علم النَّ  ة ؛ ومن ََثَّ فال مانع من االستعانة بقول القائل: " يُقصد به العالقفس الرتَّ
بوي  فاألفقية بني املواد الدراسية، حبيث تتكامل جوانب اخلربة. ويستند على أحدث معطيات علم النَّ  ؛ س الرتَّ

يعرتف  لتَّكاملال حاجًة لديه، ويشعر بفائدته وجدواه، فضاًل عن أنَّ أسلوب  ما ميث ه الَّ فهو ال يتعلَّم إ
اهلادف  مابلفروق الفردية بني املتعلمني، فيقد هم مناش  تعليمية متنوعة، وأوجه تعلُّم خمتلفة، متك هنهم من التعلُّ 

، حبيث تتكامل قية بني املواد التَّعليميةف حدود إمكاًنهتم وخرباهتم واستعدادهم، فهو ميثل العالقة األُف
 س مهارة الكالم َثَّ االستماع بتدري، وترتاب ، فمثاًل يتكامل ويرتب  تدريس مهارة ةاللُّغوي  جوانب اخلربة 

 يكون احملتوى الثقاف  ابحملتوى الثقاف، ف اللُّغوي  تدريس مهارة القراءة وأخيًا مهارة الكتابة. ويرتب  احملتوى 
، االستعمال الوظيفي  و  اللَُّغة، ويتكامل كلُّ ذلك، ويرتب  مع أنشطة استعمال اللُّغوي  ا ف احملتوى نً مضمَّ 

 .(74)"جانب من هذه اجلوانب على تعلُّم اجلوانب األخرى ر كلُّ حبيث يؤث ه 
األوَّل، فقد عرض  لدَّرساب يتَّصل، فيما التَّوزيعا ف معيار ُأشي  إىل ما الحظته آنفً  التَّكاملوف إطار 

، سواء  أكان ذلك (75)املؤلفون األفعال اخلمسة مُمث هلني لَرْفعها دون التَّمثيل جلَْزَم هذه األفعال أو َنْصبها
رجوا، نقول :الطالب مل خيرجوا، والطالب لن خي التدريبات، وأشرُت إىل أنه ال مانع من أنْ  ف األمثلة أم ف

 لتَّوزيعاعشر، والثالث عشر، وأنَّ هذا خيالف معيار  الثَّاينني، الدَّرسف من أهنم عرضوا ذلك  لرَّغمعلى ا
رة إىل أنه ف تنظيم احملتوى، فإنَّه من اجلدير ابلذكر اإلشا التَّكاملف اختيار احملتوى. أمَّا من جهة معيار 

وضوع األوَّل؛ ومن ََثَّ فإنَّ عدم ضم ه أطراف امل الدَّرسأطراف املوضوع مع أوَّل ذهكر له ف  من األفضل ضم  
ُث ذلك لديهم ده ، فقد حيُْ النَّاطقنيلدى دارسي العربية من غي  اللُّغوي  من شأنه التأثي على االكتساب 

اَذ هذا الكتاَب َّنوذًجا حملتوى ا عي تدريس أْن يُرالنوًعا من التَّشتُّت، وبناًء على هذا ينبغي على َمْن أراد ات ه
 النَّاحية، من ةللُّغوي  اُيسهم ف تعلم املهارة  التَّكاملهذا االستدراك، من جهة أنَّ تنظيم احملتوى وفق معيار 

 املعرفية واملهارية.
، الشَّرط ثالث أسلوبَ ال الدَّرسف  املؤل هفنيأشرت إىل تناُوله  -ابملبحث األول–هذا، وف معيار الشيوع 
مجليَت)َمْن يَعهش يَ َر، وَمْن حفر ُحفرًة ألخيه وقع فيها(، مع النَّص ه على أنَّ هذا فأشاروا إليه من خالل 

أداة  -1؛ ألنَّه يرتتَّب فيه حصوُل شيٍء آخر، وهو يتكون من : الشَّرطُيسمى أسلوب  األسلوبَ 

                                                 

 ف يسي.، بتصر  118ص ات، التطوير، د. حلمي الوكيل، د.حممد أمني املفيت، التَّنظيم، اأُلُسس( املناهج، املفهوم، العناصر، 73)

 . 86-85بلغات ُأخرى، د. صاحل عباد احلجوري، ص  للنَّاطقنيالعربية  اللُّغة(معايي حمتوى تعليم 74)

 . 27-2/26هبا، للدكتور السعيد حممد بدوي وآخرين،  النَّاطقنيالعربية لغي  اللُّغة: الكتاب األساسي ف تعليم يُ ْنَظر(75)
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 -ذاإ -)َمنْ  نوعة  مت كثية    الشَّرط)يَ َر(، وأداوات  الشَّرطجواب  -3ش( )يَعه الشَّرطفعل  -2)َمْن( الشَّرط
 .(76)بُدَّ أْن يكون مُجلة ال الشَّرطبُدَّ أْن يكون فهعاًل، وجواب  ال الشَّرطإخل(، و  -إنْ 

تكرر اء اجلزاء، وف)لو(  الشَّرطأداة  املؤل هفنياألفقي على مدار الكتاب، وعدم عرضه  التَّكاملوف إطار 
، فقد عرض املؤلفون تسَع مُجٍل، تنوعت (77)السابع عشر الدَّرسأيًضا ف  الشَّرطاحلديث عن أسلوب 

 الشَّرطاة وظيفة أد إىل أنَّ  ف املعلومات حيث اإلشارةُ  لكن مع زايدةٍ  ،)إذا، إْن، لو( الشَّرطفيها أدوات 
عندما توجد  لشَّرطا، وأنَّ األداة اليت تسبق جواب الشَّرط، ومجلة جواب الشَّرطب  بني مُجلتني مجلة هي الرَّ 

م لو عرضوا املوضع كلَّ ُتسمَّى فاء اجلزاء، لكنَّ  املت املعرفة، وانتفى كَ تَ لَ  له ل ورودٍ ه ف أوَّ ين أُشُي هنا إىل أهنَّ
 .الشَّرطالتكرار، وهو ما ينعكس على اكتساب أسلوب 

استخدام  -2ابع )تعرف على القاموس العرب:السَّ  الدَّرس ف املؤل هفنيوف هذا اإلطار أشي إىل أنَّ  
كان على   مْ املكان، سواء  أكان على وزن َمْفَعل أَ  املفعول، واسمَ  الفاعل، واسمَ  اسمَ قد عرضوا القاموس(، 
، وهو ما يُعرف ابملشتقات، وعلى حنو ما أشرت ف معيار الشيوع كان من املفرتض (78)وزن َمْفعهل

 
ُ
هة، وأشرُت إىل أنين ماكدُت أنتهي من تصفُّح الكتاب حىت وجدهتم قد عرضوا بَّ شَ اإلشارة إىل الصفة امل
فة املشبَّهة ف   السَّابع عشر. الدَّرسالص ه

 رٍ ليها مع أوَّل ذهكْ إ ف تنظيم احملتوى كان يقتضي اإلشارةَ  التَّكاملهنا ُأشي إىل إىل أنَّ مراعاة معيار 
ينها وبني اسم الفاعل؛ ب  بالسَّابع عشر؛ وذلك للرَّ  الدَّرسر إىل خَّ ؤَ السَّابع، ال أْن ت ُ  الدَّرسللمشتقات ف 

ُم  احلقائقُ ومن ََثَّ تُ قَ   اللَُّغةا يتعلمه دارس م واملبادئ ُمرتابطًة ُمتكاملًة، السيَّما أنَّ اهلدف تطبيقُ  واملفاهيمُ  دَّ
هم ف ُيسلدى هذا الدَّارس، ف اللُّغوي  على االكتساب  ، وهو ما سينعكسُ هبا النَّاطقنيالعربية من غي 

املعرفية  النَّاحية، من ةغوي  اللُّ م املهارة ُيسهم ف تعلُّ  التَّكاملمعيار  قَ فْ تنظيم احملتوى وَ  جناعته، من جهة أنَّ 
 واملهارية.

املفعوَل ألْجلهه،  د عرضواق العربية(  للَُّغةالعاشر)رسالة  اب الدَّرس ف املؤل هفنيوف هذا اإلطار أشُي إىل أنَّ 
الثة إىل املاضي الباقي األصل ف الثالثي ، وما زاد على ث املضارع بعد )الم التَّعليل، وكي(، وإسنادَ  بَ ونصْ 

و ما سبق ، على حن، مع اإلشارة إىل َحْذف األلف عند إسناده إىل واو اجلماعة مع فَ ْتح ما قبلهاالضَّمائر
 لُ تناوُ  يكونَ  أنْ  ضكان من املفرتَ   التَّكامللكن إبمعان النظر يتبني أنه طبًقا ملعيار  .(79)ف معيار الشيوع

)كي( يفيُد سبَب بعد الالم و العاشر على أنَّ ما لدَّرسعشر، فقد نصُّوا اب الثَّاين لدَّرساملضارع ، اب به صْ نَ 
عليلية، والفعل ، وكي ُتسمَّى كي التَّ ى الم التعليله ليس مفعواًل ألجله، والالم ُتسمَّ حدوث الفعل، ولكنَّ 

                                                 

  .58-53 /2،  السَّابق(76)

  .2/263،  السَّابق: يُ ْنَظر(77)

 . 112-2/104،  السَّابق: يُ ْنَظر(78)

 .152-2/149،  السَّابق: يُ ْنَظر(79)
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املضارع يُنَصب بعد الالم وكي، من خالل ثالث مُجل سبقت ذلك، وإن قائل قائل : إن ذلك كان بسبب 
ك ر هذا التَّناول، فاملفعول ألجله اسم ، والطالب عرف قبل ذلاملفعول ألجله، أقول: هذه العالقة ال ترب ه 
ف جناعةه االكتساب   ظيمالتَّنف تنظيم احملتوى ألسهم هذا  التَّكاملالفرق بني االسم والفعل، فلو روعي ذلك 

 التَّكاملر معيا تنظيم احملتوى وفق هبا، من جهة أنَّ  النَّاطقنيالعربية من غي  اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  
 املعرفية واملهارية. النَّاحية، من ةاللُّغوي  م املهارة ُيسهم ف تعلُّ 

قد عرضوا اجلملَة ذات  (مع األمثال العربيةه عشر) الثَّاين الدَّرسف  املؤل هفنيوف هذا اإلطار أشي إىل أنَّ 
حمل نصب "خربكان"،  إنَّ"، واجلملة اليت فاحملل ه اإلعراب )اجلملة اليت تكون ف حمل َرْفع"خرب املبتدأ، خرب 

ي والم ، وعرضوا نَصب املضارع بعد أْن وك(ابإلضافة، ومجلة مقول القول واجلملة اليت تكون ف حمل جر ٍ 
التَّعليل، من ابب التَّعزيز، و)ال النافية للجنس(، واحلال، على حنو ماسبقت اإلشارة إليه ف معيار الشيوع، 

 ا إىل َكون مجلة احلال ف حمل نصب ف هذا املكان حتديًدا؛ ليتسى َوْصف تقدمي املعلومةمل يشيو  لكنَّهم
لٍ  ُمتَّسٍق، ك  يعطي صورًة أمشل للعلم، ويوض هح كيفية تراب  فروعه ف التَّكامل؛ من منطلق أنَّ لتَّكاملاب

من  لرَّغم، وذلك على اطبيقالتَّ  تيح ُفرًصا لعملياتلفروع داخل نطاق هذا الكل، كما يُ ل هذه اتقابُ  يةوكيف
إمكانية قوله قائٍل مَّا: إهنم أشاروا إليها بعد ذلك من خالل إدراج مجلٍة ف حمل ه نصٍب على احلالية ضمن 
، اجلمل املطلوب بيان حمل هها اإلعراب ، ف قوهلم:ما احمللُّ اإلعراب ف اجلمل املكتوبة ابللَّون األسود فيما يلي

أوَّاًل ف مكانه  ، فاأَلْوىل ذهْكرُهالتَّكاملإليها بعد ذلك ف احلال، لكنَّ هذا األمر ال حيقق معيار  وأهنم أشاروا
لعربية ا اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  ؛ من أجله حتقُّق جناعةه االكتساب (80)مع اجلمل ذات احملل ه اإلعراب

، من ةاللُّغوي  هارة ُيسهم ف تعلم امل التَّكاملتنظيم احملتوى وفق معيار  هبا، من جهة أنَّ  النَّاطقنيمن غي 
 املعرفية واملهارية. النَّاحية
 

حواُر الشعوبه ف الثَّالث عشر ) الدَّرسف  -قد عرضوا املؤل هفنيأُشُي إىل أنَّ  التَّكاملوطبًقا ملعيار 
ادس عْرُض السَّ  الدَّرس، وكان قد سبق هلم ف أفعاَل الشروع )بدأ ، أخذ، شرع، جَعل( -العصر احلاضر(

أفعال املقاربة والرجاء )كاد وأوشك، وعسى، واسم كاد، وخرب هذه األفعال، حيث نصُّهم على أنَّ خرب 
أييت منهما  كاد وأوشك  خرب عسى ُيسبق أبْن املصدرية، وأنَّ  بُدَّ أْن يكون مضارًعا، وأنَّ  هذه األفعال ال

ىل ، وأشرت صدد تناول ذلك ف معيار الشيوع إاملضارع فق ، وأنَّ أفعال املقاربة والرجاء أفعال ًنقصة(
لتحقَّق  الثَّاين الدَّرس، فلو حدث ذلك فيما تقدَّم ف لشروعاأفعال  مل يتحدَّثوا ف هذا املكان عن أهنم

 .(81)التَّنظيمر و إلضافة إىل حتقُّق معيار الشيوع؛ ومن ََثَّ يتعالق االختياف تنظيم احملتوى، اب التَّكاملمعياُر 

                                                 

 .179 -178/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(80)

 .196-192/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(81)
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:جمنون اخلامس عشر )من املسرح الشعري العرب لدَّرسأشُي إىل تنظيم احملتوى اب التَّكاملوف إطار 
توكيَد املعنويَّ، لليلى( فقد كان َعْرُض املؤل هفون الفرَق بني معاين )مل، ولن، وما، وال النافية(، والبدَل، وا

بعرض العطف حبروف العطف )الواو والفاء، وأو، وَُثَّ، وحىت( مع بيان  الدَّرسوالنداَء، وكانت هناية 
 .(82)معانيها، دون غيها من حروف العطف

الواجب الرَّب  بني احلقائق واملفاهيم واملبادئ واخلربات التَّعليمية، من ابب إعطاء صورٍة وملَّا كان من 
يح ُ  فرت ،  الفروع داخل نطاق الكل ه كيفية الرتاب  بني أمشل للعلم، حيث توض ه

ُ
ض أْن يكون تنظيم كان من امل

لبدل ، ويُؤخَّر النداء ، فال  العطف َثَّ اعت َُثَّ التوكيد َثُ احملتوى على الطريقة املعهودة، فتكون البدايُة ابلنَّ 
يكون فاصاًل بني التوكيد والعطف، وأييت البدل ف آخر التَّوابع؛ ومن ََثَّ فال يُعرض له بعد النعت؛ ومن 

هبا،  النَّاطقنية من غي العربي اللَُّغةلدى دارسي  اللُّغوي  ََثَّ فإنَّ مراعاة ما تقدَّم ُيسهُم ف جناعةه االكتساب 
 املعرفية واملهارية. لنَّاحيةا، من ةاللُّغوي  م املهارة ُيسهم ف تعل   التَّكاملتنظيم احملتوى وفق معيار  من جهة أنَّ 

 ي  النَّحو توى أن معايي تنظيم احمل الثَّاينهذا، ومن الواضح ف هناية هذا احلديث على مدار هذا املبحث 
بلغات أ َخر، من  اطقنيللنَّ العربية  اللَُّغةتعمل ف إطار أهداف معايي  ف الكتاب موضع الدارسة الصَّْرفه  و 

ُتعل هم 
اًث أو   للَُّغةااليت يتلقاها)يستمع إليها أو يقرؤها( فهًما صحيًحا، وإنتاج  اللَُّغةجهة  َفهم امل العربية)حتدُّ

 .(83)كتابة( بصورٍة حتق هق له أهدافه، كما هو احلال ف املبحث األوَّل أيًضا
 اخلامتة

ألساسي ْبحَثي البحث على اجلزء الثاين من كتاب )الكتاب امبَ  تفصيليةٍ  جبانب ما سبق من مالحظاتٍ 
هاء أيًضا إىل بعض ، ميكن االنتف تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا( للدكتور السعيد بدوي وآخرين

 النتائج اإلمجالية، على النحو اآليت:
عمل ف إطار ت اختيار احملتوى النَّحوي  والصَّْرفه  وتنظيمه ف الكتاب موضع الدارسةاتَّضح أن معايي  -

ُتعل هم اللَُّغة اليت يتلقاها)يستمع
إليها  أهداف معايي اللَُّغة العربية للنَّاطقني بلغات أ َخر، من جهة  فَ ْهم امل

اًث أو ك افه، من ابب أنَّه تابة( بصورٍة حتق هق له أهدأو يقرؤها(فهًما صحيًحا، وإنتاج اللَُّغة العربية)حتدُّ
ُتعل هم أصالة اللَُّغة، ومظهرًا من مظاهر حضارهتا، وأنَّه ما دام 

من جادة الصواب أْن يدرك األجنيبُّ امل
بُدَّ له من استخدامها؛ ومن ََثَّ عليه أْن يتعلَّم الضواب  اليت حتكم هذا االستخدام،  يتعلم اللَُّغة، فال

يمية، على الفهم والرتَّكيب، تلك الضواب  اليت ينبغي أْن تصاحَبها معرفة  ابلل هسانيات التَّعلوتساعده 
س النَّحو فمن املعلوم أنَّ املعرفة ابلل هسانيات التَّعليمية كفيلة  بتطوير جمال تعليم اللَُّغة العربية عامًة، وتدري

                                                 

 . 232 -225/ 2،  السَّابق: يُ ْنَظر(82)

  .33ص األجنبية:املفهوم، واألمهية، والتطور، د. علي عبد احملسن احلدييب،  اللُّغاتمعايي تعليم  (83)

  . 
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تعليم اللَُّغة  تَّعليمية، وميكن أن ُيسههم ف حل ه مشاكلخاصًة، فالنَّحو التَّعليميُّ جزء  من الل هسانيات ال
 العربية النَّاطقني بغيها.

خذ غالًبا بيد الطالب أت الد هراسةف الكتاب موضع  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو معايي اختيار احملتوى  اتَّضح أنَّ  -
وليس فق   للَُّغةاالعربية الفصحى، وأْن يُبدع  للَُّغةصال ابعلى تط هي حواجز االت ه ف إطار ُمساعدته 

دهي من وهجهة نظٍر ف ممهَّا أُبْ  لرَّغم، على االطالب خبصائص العربية وتعريفه أْن يُنتجها كاستجابة آلية، 
 هذا االختيار.

حتدث  اليت ظيمالتَّنتيار و معايي االخ قَ فْ املختار يسي ف ُمعظمه وَ  الصَّْرفه  و  ي  النَّحو تبنيَّ أن احملتوي  -
 تتوزع إالَّ ف جماالت ال موضوعاتٍ  -على سبيل املثال–املؤلفون  فلم خيرته سانيون والرتبويون، عنها الل ه 

ا، مثل أسلوب الندبة واالستغاثة دًّ  إخل....ر، واالشتغال وفكرة التعلق ف الظرف واجلار ه واجملرو ضيقة جه

العربية من  للَُّغةا، من جهة اختياره وتنظيمه ُيسهم ف اتصال دارسي الصَّْرفه  و  ي  النَّحو تبنيَّ أنَّ احملتوى  -
تدرجة ذات الشيوع و  للَُّغةهبا اب النَّاطقنيغي 

ُ
 إطار االستعمال الفعَّال، ، فالتَّوزيعالعربية الفصيحة امل

مه ال ما ينبغي تعلُّمه تعلُّ تثناء ما ُأشي إليه بثااي البحث؛ ومن ََثَّ كان عْرُض املادة ف إطار ما ميكن ابس
 أو جيب تعلُُّمه.

توجَّه الكتاب إىل التَّعرف على األَّناط الرئيسة للجملة ف العربية، حبيث ميكن للدارس أْن يتفاعل  -
الف للجملة دون الُبعد عن خاصية اإلعراب وعالماته على خ اللُّغوي  كيب ه إىل الرتَّ معها، َُثَّ توجَّ 

 مع االهتمام ابإلسناد والنظام االشتقاقي واملطابقة داخل اجلملة العربية، تلك مايراه بعض الرتبويني،
شارة ومجلة منها أبمساء اإل يتَّصلما ما املطابقة اليت كان املؤلفون قد عاجلوها ف اجلزء األول السيَّ 

رح ة املدعومة ابلشَّ نموضع هذا البحث إىل طريقة املعاجلة املقنَّ  الثَّايناملوصول َُث كان االنتقال ف اجلزء 
 . اينالثَّ ف مقدمة اجلزء إليه فسي واملصطلح والتدريب، على حنو ما أشار املؤلفون والتَّ 

 ُمدجًما ف نصوصٍ كان قد   الد هراسةف اجلزء موضع  وتنظيمه الصَّْرفه  و  ي  النَّحو احملتوى اختيار تبنيَّ أنَّ  -
ديرات مع االبتعاد عن التق وخارجها، الد هراسةوظيفية، ميكن أن يتعامل هبا الدارسون ف فصول 

رد على غيه واألصلي وأسبقية ااملط التَّوزيعابإلضافة إىل حتقق معايي الشيوع و  والتأويالت واخلالفات،
ة ي  النَّحو د ، وهو ما ميك هُن الدَّارَس من ممارسة القواعغالًبا التَّكاملعلى الفرعي واالستمرارية والتَّتابع و 

 ة.الصَّْرفهي  و 
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 املصادر واملراجع

جملة  العربية، د. عبد الرمحن احلاج صاحل، اللَُّغةف النهوض مبستوى ُمدر هسي  الل هسانياتأثر  -1
 .م 1974-1973، 4، معهد العلوم اللسانية والصوتية، جامعة اجلزائر، ع الل هسانيات

أساسيات إعداد منهج القواعد وتدريسها ملتعلمي العربية من غي النَّاطقني هبا، عيسى عودة  -2
ة العاملية، العربية وحتدايهتا ف القرن احلادي والعشرين، اجلامعة اإلسالمي اللَُّغةالشريوف، مؤمتر قضااي 

 .م1996أغسطس،  26-24ماليزاي، 
بغيها، د.الصديق آدم  للنَّاطقنيالعربية  اللَُّغةف برامج تعليم  ةاللُّغوي  أساليب عرض حمتوى العناصر  -3

 م.2016، 20بركات آدم، ع 
من سجل ابلعربية، د. حممد صاري، ض النَّاطقنيلغي  النَّحولبناء مناهج  ةاللُّغوي  األسس العلمية و  -4

ة، جامعة امللك سعود، الرايض، العربي اللَُّغةهبا، معهد  النَّاطقنيالعربية لغي  اللَُّغةاملؤمتر العاملي لتعليم 
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