
1 
 

Thariqah al-Aysar fi Ta’lim al-Nahw 

 

Nuril Madinah 

 

 طريقة األيسر في تعليم النحو
 نورِالمدينة

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 

Kalimantan  Selatan, Indonesia 
Email: nurilmadinah12@gmail.com  

 

 المقدمة -أ

أكثر الطّالبين المسلمين في إندونيسيا اّلذين يتعلمون العلوم الّدينّية قد عرفوا 
نواع العلوم العربّية، سوى البالغة و المعاني و البيان و أ بعلم النحو والصرف، ألنهما من

 اتمنها حدود و مصطلحات و تعريف العروض و غيرها من العلوم. وكل واحدالبديع و 
مختلفة. وقد اعتبر الّنحوّيون بعض تعاريف عن النحو كما قال الجرجاني النحو لغًة 

اإلمام قال  1القصد واصطالًحا علم بأصول يعَرف بها أحواُل أواخِر الَكِلِم إعرابًا وبناًء.
ّن النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كالم أالسيوطي في كتابه االقتراح 

 2العرب.

قة مفيدة لتسهيل كانت طرق التعليم كثيرة متنوعة كما عرفنا. هذه الطري 
له طريقة متنوعة، مثلها  تعليم النحو كان لبين. وكذلك فيتعليم الطاالمعلمين عند 
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مزايا و سبل البحث. إذ وغيرها. لكل واحد منها خصائص و مثلتي وأ يسراألو  المفتاح
نقارن بينهما تنجد  مثلتي مثال ومقارن ثم نقابل أويعنى األيسر وأنأخذ الطريقتين 
بينهما سنذكر بعضها، األول منها من ناحية الكتاب مقّرر اّلذي  ىاو اختالفات و تس

ّررة مثلتي ال يقّل من ثمانية الكتب المقّررة، واّما األيسري ثالثة الكتب المقيستعمل فلال
ها من ناحية متعليميهما االمثلتي ال يسحل المتعلمون ي. وثان3فهذه اقّل من االمثلتي

 مالمه موقعالمعلم امثلتي يقع . فالمبتدئون فحمها إاّل بعد الشرح المعلم تفصيال ودقيقا
بخالف األيسري لو يقرئون من اول كتبها بغير الشرح كاف لهم و ليس المعلم عند 

و المعلم موقع الثانوي. م المه موقعالاأليسري إاّل بمرشد أو قرين. ويقع المتعلمون 
اّلذي لم يعرفوا علم النحو بل  ذلك أن األيسري تخّصص للمتعلمين مبتدئين وجانب

ل طريق تعّلًما و تعليما. ويشترط لكل متعلم علم بهذا الحال أن تكون األيسري اسه
 ءة القرآن جّيدا فقط. لكن االمثلتي ليس كذلك.طريقة األيسري استطاع قراالنحو في ال

اوي بينهما أّن هما يستعمالن سبل الحفظ لكن الماّدة المحفوظة في طريقة سالتّ  ومن
 االمثلتي اكثر من األيسر.

 طريقة األيسر تعريف -ب

السّيرة أو  طرقا و طريقة معناها-يطرق-اصلها من لفظ: طرق الطريقة
 4المذهب.

                                                           

 5وامثلتي 4وامثلتي 3وامثلتي 9وامثلتي 1اما األمثلتي كتبها المقررّة: خالصةوقاعدتي وامثلتي 3 
 2وامثلتي

 وامااأليسري كتبها المقررّة: أيسر الرتيب و الشامل و تكميل الشامل  
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والطريقة اصطالحا كما قال لطفي نور تمامى نقال عن قول محمد على السمان 
أن المقصود بالطريقة في التربية الخطة التى برسمها المدرس لُِيَحقُِّق بها الهدف من 
العملية في أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه و من جانب التالميذ. ثم عن قول اللقانى 

ات التى يقوم بها المدرسة و التى تبدو اثارها على ما الطريقة مجموع األنشطة واالجراء
 5يتعلمه التالميذ.

. بل المراد باأليسر هنا يعنى كتاب 6كلمة األيسر أفعل تفضيل من َيُسَر أو َيِسرَ   
أيسر الترتيب فى النحو نسبة الّفه فوزان أنصاري ومقصود المأّلف في التسمية لتوضيح 

 7ج أو أسهل الطريقة في النحو تعّلما و تعليما.أيسر الترتيبات أو أيسر المنها 

فالطريقة األيسر هنا هي الخطة أو اإلجراء التى اُْستُ ْعِمَل في كتاب أيسر الترتيب 
التالميذ قواعد اإلعراب في النحو ليحقق بها المدرس الهدف من عمليته إلفهم 

  بالّسهلة.

 انواع طريقة عرض مواد القواعد -ج

 طريقة و نموذج التى يمكن تطويرها منها :في تعليم القواعد  

 الطريقة القياسية -1

                                                           

تطبيق الطريقة المباشرة في ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن بمدرسة لطفي نور تمامى، 5 
لوم التربية والتديس جامعة والي سونجو المقالة: كلية ع) ،هداية المستفيدين الثانوية اإلسالمية في قدس

 9014 (االسالمية الحكومية سمارانج
 http://ristekmuslim.comمعجم العرب6
 3( ص.9010باتي: مكتبة معهد عبودية اإلسالمي،-)باتيأيسر الترتيب في النحو فوزان أنصاري، 7 
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من العامة إلى المخاصصة. يبدأ تعليم بهذه  نموذج تعليمي الطريقة القياسية هي
الطريقة أوال ببحث النحو و الصرف، ثم تتبعه أمثلة التى يمكن أن توضيح القواعد 

 8 المذكرة.

الطريقة القياسية هي تميل إلى استراتيجية  ( أيضامحمود كامل الناقة) قال
)الشرح النحوي(، وفيها تقدم القاعدة أو التركيب اللغوي الجديد للطالب، ثم تترك لهم 

 9فرصة كافية لممارسة القاعدة الجديدة والتدريب عليها في أمثلة ثم تعميمها.

 الطريقة االستقرائية أو االستنباطية -9
من المخاصصة إلى  نموذج تعليميالطريقة االستقرائية أو االستنباطية هي  

العامة. يبدأ تعليم بهذه الطريقة أوال ببحث األمثلة المناسبة ثم تتبعه المناقشة ثم تستنبط 
 10النتيجة القاعدية.

هي تميل إلى المدخل  الطريقة االستقرائية ( أيضامحمود كامل الناقة) قال 
الموقفي أو السياقي، وفيها يقدم المعلم للطالب مجموعة من األمثلة تتضمن القاعدة. 
وبعد قراءة األمثلة والتدريب عليها يوجها الطالب إلى استنتاج التعميم الذي الحظوه من 

وهذه الطريقة تصلح وبشكل فعال مع القواعد البسيطة  خالل األمثلة ومن ثم القاعدة.
 11غير الصعبة أو الشاذة.

 طريقة النصوص المتكاملة -3
                                                           

8Muhib Abdul Wahab,  Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.177-178 

) مكة المكرمة: جامعة ام القرى(، لغة العربية للناطقين بلغات أخرى، تعليم المحمود كامل الناقة، 9 
 331ص. 

  180 -172  .محب عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 10
 333 ص.المرجع السابق محمود كامل الناقة، 11 
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طريقة النصوص المتكاملة هي الطريقة المستندة إلى نصوص المتكاملة أو  
التامة التى تحتوي الموضوع. و في تطبيقها، أوال يقرأ الطالب نصوص ويناقشونها، ثم 

ض الجمل التى فيها قواعد. ثم من الجمل المذكرة تستنبط النتيجة يدّلهم المدّرس بع
 12على صورة القواعد. ثم آخر الطالب يتطبقونها اى هذه القواعد إلى أمثلة االخرى.

 طريقة النشاط -4
تطلب كثير أنشطة الطالب. يأخذ الطالب أمثلة الجمل فما طريقة النشاط أ 

أو غيرها.  ثم يستنبط المدرس القواعد أو العربية من الجريدة أو المجّلة أو الكتب 
 13التركيب من هذه األمثلة و يتطبقونها إلى الجمل االخرى.

 طريقة المشكلة  -5
قواعد هو طريقة المشكلة تسمى بها ألن مدخلها المستعمل في تعليم الو  

 .14المشكالت النحو و الصر
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 189 -181.  محب عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 12 
 183-189جع نفسه، ص. المر 13 

 184-183جع نفسه، ص. المر 14 

دانواع طريقة عرض مواد القواع  

 طريقة النصوص
 المتكاملة

اططريقة النش  

طريقة 
 المشكلة

يةالطريقة القياس  

رائية الطريقة االستق
 و االستنباطية
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 انواع طريقة عرض مواد القواعد :1الرسم البيان 

 قياسينموذج  طريقة األيسر -د

معرفة اجناس الكلمات و معرفة  صولها ثالثةأو أ اساسهان طريقة األيسر إ 
ميزة او  او قواعدها. وتكون هذه االساس الجمل تراكيبإعراب و معرفة عالمات 
 ئر طرق تعليم النحو العام.خالفة من سا خصيصة

 يعني يذكر قاعدها لمعلماف رو ر و مجر ثلها عند بحث الموضوع جتطبيقها مو  
. بهو ر و ظرف فحكمه مجرر جر هو كل اسم واقع بعد حرف و ر والمجر أن  تركيب الج

مثال ثم يشرحها و يعربها  لهم األمثلة مُ د  قَ ويحفظها المتعلمون وبعد ذلك ت ُ ثم يكتبها 
 .إعرابيا

 وهي: للمتعلمين ال بدمهمة وعند تحليل الجمل عملية  

 حساب عدد الكلمات في الجملة المفيدة  -1

 اجناس الكلماتتعيين جنسها الصحيح من  -9

 معرفة عالمات إعراب الكلمات المعينة -3

 الجملة الصحيحة ب يتراكتعيين  -4
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 كما يلي مثال: األيسر   بطريقة تطبيق اإلعراب -5

 

 

 

 أمام الحاضريناألستاذ     في المسجدالمسلم   

 حرف ظرف  مجرور      حرف جر  مجرور  

 ي        كسرة        

جمع مذكر      اسم مفرد     
 سالم

 األسئلة تمرينا لهم.بعد فهمهم يعطى المعلم را، يخأو   

الطريقة إلى  ةمدخل طريقة األيسر أنّ  المذكور السابقبناء على المبحث  
المخاصص  يم بهذه الطريقة أوال ببحث الموضوعيبدأ تعلمع المؤشرات  القياسية
المصطلحة أو  ، ثم تتبعه أمثلة التى يمكن أن توضيحواحد بعد واحد اتحادا تدريجبا

 .المذكرةالقواعد و  تعاريفال

   الخالصة -ه

يبدأ  ألن الطريقة القياسيةإلى  ةمدخل طريقة األيسر أنّ ، في الختام هذه الكتابة 
طريقة . ثم تتبعه أمثلةالمخاصص تدريجبا،  يم بهذه الطريقة أوال ببحث الموضوعتعل
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 تراكيبمعرفة اجناس الكلمات و معرفة عالمات إعراب و معرفة  صولها ثالثةأاأليسر 
أيسر الرتيب و الشامل و تكميل  الطريقة لديها ثالثة كتب رئيسية:تلك  .الجمل
 .الشامل

 

  

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 المصادر

  http://ristekmuslim.comمعجم العرب
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باتي، مكتبة معهد عبودية -باتيأيسر الترتيب في النحو، أنصاري، فوزان، 
 .9010اإلسالمي،

تطبيق الطريقة المباشرة في ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف تمامى، لطفي نور، 
، المقالة، كلية الثامن بمدرسة هداية المستفيدين الثانوية اإلسالمية في قدس

علوم التربية والتديس جامعة والي سونجو االسالمية الحكومية سمارانج، 
9014. 
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