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 المقدمة –أ

شكل رسائل هجائية المستخدمة من قبل العرب للتفاعل  عن عبارةاللغة العربية 
اللغة العربية  لها امتيازات الية، ألنها لغة القران  للتعبير عن نواياهم وأهدافهم.

قال مصطفى على المسلم تعلمه.  واألحاديث. كالهما مصدر الدين اإلسالمي. واجب
قال عبد و  1الغالييين: اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم.

 2.اإلسالمو   ةبو لغة العربية هي لغة العر لالعليم إبراهيم إن ا
اللغة العربية لغة أكثر شيوعا التي يتم دراستها في إندونيسيا رسميا وغير رسميا  
كما تدرس في المدارس الداخلية اإلسالمية، و المدارس التي تتراوح من اإلبتدائية إلى 
المستويات الجامعية. تعليم اللغة العربية لغير العربية ليس باألمر السهل. ألن لديهم لغة 

ية. لذلك، في تعلم اللغة العربية، هناك مشاكل. المشكلة في شكل األم كلغة اليوم
 –جوانب لغوية )الصوت و المفردات و قواعد و الكتابة( وغير لغوية )االجتماعية 

 الثقفة(.
بشكل عام ما يسم تركيب باللغة العربية هو ترتيب من حيث علم النحو و 

بية وأحوالها التي ليست الصرف. الصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العر 
                                                           

  7(، ص. 6102)بيروت: دار الفكر، جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليين، 1
 26(، ص. 0626، )مصر: دار المعارف، الموجه الفني لمدرسة اللغة العربيةعبد العليم ابراهيم، 2
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بإعراب والبناء. و النحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث 
 3اإلعراب و البناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها.

تعليم القواعد العربية نوعان، هما: القواعد التعلمية و القواعد العلمية. القواعد 
في تعلم اللغة العربية ، تؤكد القواعد التعلمية على فهم القواعد التعلمية ضرورية للمبتدئين 

المتواضع،  فّضل استخدام أمثلة اللغة بدال من تعميق القواعد. تهدف تعّلم القواعد 
التعلمية لمكالمة. في حين أن القواعد العلمية ضرورية لألشخاص الذين يتخصصون في 

لم عن اللغة العربية )وليس فقط تعلم اللغة علم قواعد. فإن القواعد العلمية جزء من تع
العربية(. فهي تؤكد على تعميق القواعد. تتعلم االختالفات المختلفة في الرأي و 

 مذهب في العلم ومن أجل تلبية االحتياجات العلمية. 
إن مشكالت تعلم القواعد في المدارس التي تبدأ من مستوى ابتدئي هي أن  

تدريسه وفقا الحتياجات الطالب. بمعنى اخر، تعلم قواعد إن ما تعلم القاعدة ال يتم 
يدرسه هو قواعد علمية. لذالك، يحتاج المتعلمون باللغة العربية للمبتدئين فقط إلىى 
تعلم قواعد. ما يناسب احتياجتهم أو ما يسمى بالقئم تعلمية، في حين أن تعليم المعرفة 

اللغة العربية خصوص تعليم الطريقة للمبتدئين ال يحتاج إلى تعليمهم. و الغرض من تعلم 
 هو تعلم اللغة العربية ليست الستكشاف اللغة العربية.

 تعريف القواعد –ب
قواعد لغوية : حكم كّلّي ينتنق  4إن القواعد جمع من قاعدة ومعنها األساس.

في عند العلماء القواعد لها  5على جميع الجزعّية ، أّي األصل و القانون الّضابط لّلغة.
 تعاريف كثيرة  منها: 

                                                           
 8 - 7(، ص. 6102)بيروت: دار الفكر، جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليين، 3

4Mahmud Yunus, Kamus Mahmud Yunus Arab Indonesia  (Jakarta: Mahmud Yunus Wa 

Dzurriyyah, 2010), h. 351. Cahya Edi Setyawan, “Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab 

Menggunakan Metode Induktif Berbasis Istilah-Istilah Linguistik”, dalam Jurnal Komunikasi dan 

Pendidikan Islam STAIMS Yogyakarta, Vol. 4 No. 2 Desember, 2015, h. 84. 
 .6106أكتوبر  60في التاريخ    https://www.almaany.comالمعاني عربي عربي، 5

https://www.almaany.com/


3 | P a g e  
 

( القاعدة فهي الشكل الذي ينتظم مفاهيم 0661) إبراهيم محّمد محطا -0
بحث نحو معين وأنواعها وحاالتها أذا وجدت، مقرونة بسماتها الجوهرية. 
وتمثل القاعدة األساس الذى يحتوى على األحكام الكاملة المعممة الكفية 

 6اللغوية المنتمية اليها.لوصف الظاهر 
6- Louis al Ma’luf (1987) .7القواعد مقدمة تعبر في االعتبار جميع أنواعها 
قواعد اصتالحا حكم كلي يستنبط من نماذج   (0677أمين علي السيد ) -3

كثيرة من الكالم العرب لكي يطبق على كل ما يماثل هذه النماذج من  
 8كالمنا.

ها: القاعدة أساس التى ينتظم و يحتوى على من بعض التعاريف من القواعد أعال
مفاهيم بحث نحو معين وأنواعها وحاالتها )األحكام الكاملة(. في القواعد اللغة العربية 

 تشمل النحو.
إن الكلمة "نحو" مصدر من نحا.معنه القصد، الطريقة و الجهة و المثل و  

في عند العلماء  9عرابا و بناء.المقدار و الّنوع. الّنحو علم يعرف أحوال أو اخر الكالم إ
 كثير: العربي النحو له تعريف

( النحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات 6102) مصطفى الغاليين -0
العربية من حيث اإلعراب و البناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال 

 10تركيبها.

                                                           
(، ص. 0661، )القاهرة: مكتبة النهضمة المصرية، طرق تدريس اللغة العربية و التربية الدينيةمحطا،  إبراهيم محّمد6

26 
7Achmad Muhlis, “Pengembangan Model Pembelajaran Qawaid Sharaf dengan 

Pendekatan Qiyasiyah di MTsN Sumber Bungur Pamekasan”, dalam Nuansa STAIN Pamekasan, 

Vol. 13 No. 1 Januari – Juni, 2016, h. 23 – 24.  
 71(، ص. 7711)دار المعارف: القاهرة، في علم النحو، أمين علي السيد، 8
 .6106أكتوبر  06في التاريخ    https://www.almaany.comالمعاني لكل رسم معنى، 9

 8 – 7(، ص. 6102)بيروت: دار الفكر، جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليين، 10

https://www.almaany.com/
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( النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أو اخر الكلم 6116قال الجرجاني ) -6
 11إعراباً و بناًء.

( في كتابه االقتراح بعض األقوال منها أّن 6116نقل اإلمام السيوطي) -3
النحو بأ قيسة تغير ذوات الكلم و اخوارها باالنسبة إلى لغة لسان العرب  

 12كما قله الخضراوي.
من بعض التعاريف من النحو أعاله، يمكن استخالص أن النحو علم يعرف 

 ربية إعراباً و بناًء.أحوال أو اخر الكلمات الع
 قواعدأنواع ال  -ج 

تعليم القواعد العربية نوعان، هما: التعليمية والعلمية. قواعد التعليمية قواعد  
تقدم اللغة على القاعدة و ال تهتم بالنوصيف والتفصيالت. هي  للمتعلمين تعّلم اللغة.

جزء من تعلم  د العلميةقواعو  تركز على الجوانب األكثر ارتباطا بالحاجات االتصالية.
قواعد العلمية قواعد للمتخصصين فإن  عن اللغة العربية )وليس فقط تعلم اللغة العربية(.

 13.، تهتم بالتوصيف والتفصيالتتهتم باستخالص القواعد. تعّلم عن اللغة
"، العربية للناشين(، استنادا إلى بحثه في كتاب "6112يذكر اإلمام أسراري ) 

 نوعا من العبارات العربية التي تعد جزءا من قواعد التعليمية، هم:  66أن هناك 
 . اإلغراء60  .  العداد00  النعت .0
 . التعجوبي66  .  النداء06 العطف  .6
 . المقابرة63  .  العشراري03  البدل  .3
 . الشروع62  .  التوكيدي02  الظرف  .2

                                                           
)لبنان : دار المنهاج، العوامل المئة، مجد اإلسالم أبي بكر عبد القاهر بن عبد الّرحمن محّمد الجرجاني الّشافعي، 11

 61(، ص. 6116
)دمشق، دار البيروت،  ،االقتراح في علم اصول النحوالموالنا جالل الدين عبد الّرحمن أبي بكر الّسيوطي، 12

 7(، ص. 6116
(، 6100)الرياض: العربية للجميع إضاءات تعليمي اللغة العربية لغير ناطقين بها، عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 13

 022ص. 
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 14. الرجع66  . الموصولي 06 شبه الجملة  .6
 . المصدر02  النافى  .2
 . التمييز07  الشرط  .7
 . االستثناء08 التنفيس  .8
 . البيان06  التوكتة  .6

 . النصخ 61 . االضافة01
وبالتالي، بالنسبة لمتعلمين الغة العربية، ليست هناك حاجة لتعلم كل قواعد 
اللغة العربية. إنهم يحتاجون إلى تعلم القواعد الوظيفية فقط أو ما يسمى بالقاعدة 

 التعليمية.
 : فرق بين القواعد التعليمية و القواعد العلميةهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Imam Asrori, Sintaksis Bahasa Arab, (Malang: Myskat, 2004), h. 50-51 

 القواعد

 العلمية

 للمتعلمين تعّلم اللغة

 وسيلة تعلم وليست هدفا

 تركز على التراكيب المر كزية دون الهامشة

 تركز على الجوانب األكثر ارتباطا بالحاجات االتصالية

 مواطن وقوع األخطاءتركز على 

 تقدم اللغة على القاعدة

 ال تهتم بالتوصيف والتفصيالت

 بعيدة عن التأويل والتفصيالت

 تتسم بالسهولة والبساطة

 مدخل يسلكه المتعلم الكتساب اللغة الجيدة

 ال تطمح إلى الشمول وال تسعى إليه 

 ما يمكن تعليمه ال ما يجب تعّلمه

 تعتمد على مبدأ الشيوع

 

 للمتخصصين تعّلم عن اللغة

 معلومات ومعارف 

 تهتم باستخالص القواعد

 تهتم بالتوصيف والتفصيالت

 تهتم بالشمول واالستقصاء

 تهتم بالتأويل والتفصيالت 

 قد تشتمل على التعقيدات والصعوبة

يةالتعليم  
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 الفرق بين القواعد التعليمية و القواعد العلمية: 0ي الرسم البيان

 

 العربية قواعدم اليتعل في  كالتبعض المش –د 

جنبية ليس باألمر السهل أو الهّين. قبل نبحث عن المشكالت األلغة الإن تعلم 
 .في  تعليم القواعد العربية، يجيب علينا أن يعرف ما هو أهداف تعليم القواعد العربية

 قال الفوزان، يسعى متعلم اللغة العربية إلى تحقيق ثالث كفايات، هي:  

الكفاية اللغوية، المقصود بها سيطرة المتعلم على النظام الصوتي للغة العربية،  أوال:
تمييزأ وإنتاجا، ومعرفته بتراكيب اللغة، وقواعدها األساسية، نظريا وووظيفيا، واإلمالم 

 بقدر مالئم مز مفردات اللغة، للفهم واالستعمال.

استخدام اللغة العربية بصورة  ثانيا: الكفاية االتصالية ونعني بها قدرة المتعلم على
تلقائية، والتعبير  بطالقة عن أفكاره وخبراته، مع تمكنه من استيعاب ما يتلقى من اللغة 

 في يسر وسهولة.

ثالثا: الكفاية الثقافية، يقصد بها فهم ما تحمله اللغة العربية من ثقافة، تعّبر عن أفكار 
  15نونهم.أصحابها وتجاربهم وقيمهم وعداتهم وادابهم وفن

 من الكفايات الثالث المذكورة أعاله، يدل على أن يتم توجيه تعلم اللغة العربية:

 إتقان العناصر العربية، وهي الصوت والمفردات والتعبيرات والبنية -0
 استخدام اللغة العربية في التواصل الفعال -6
 16صل تقبال ومنتجة.افهم الثقافة العربية، سواء التو  -3

                                                           
 010، ص. السابق المرجع عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان،15
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التعليم األساسي، من  مرحلةلبناء على األهداف الخاصة منهج اللغة العربية  
حيث التراكيب: تدريب التلميذ على فهم الدالالت المختلفة للتراكيب اللغوية، 

مرحلة لومساعدته على استخدامها دون تعمق فيها.األهداف الخاصة منهج اللغة العربية 
ساليب اللغوية: تمكين التلميذ من اإللما ببعض  التعليم األساسي، من حيث القواعد واأل

القواعد األساسية، التي تحكم االستخدامات الشائعة في مواقف االتصال اللغةوي عند 
 17التلميذ داخل المدرسة وخارجها.

 هذه بعض المشكالت في تعليم القواعد اللغة العربية، هم:

طن العربي ليس كثير من المعلمي اللغة العربية لغير أهلها خارج الو  -0
 ندهم علم كاف بأصول تعليم اللغة.ع

 الطرق واألساليب التي يستخدمها المدرس ليست مناسبة.  -6
عن اللغة،  يعّلمون مادة القواعد العلمية. ونيعّلم  ينكثيز من المعلم -3

وبالتالي، بالنسبة  قواعد التعليمية. عّلمي عّلمبل يجيب على  الم
اك حاجة لتعلم كل قواعد اللغة لمتعلمين الغة العربية، ليست هن

العربية. إن التالميذ يحتاجون إلى تعلم القواعد الوظيفية فقط أو ما 
 يسمى بالقاعدة التعليمية.

هي واحدة من العقبات في تعليم القواعد  لتالميذالخلفية التعليمية ل -2
 العربية.

من المعروف أن مشكلة تعليم اللغة العربية مازالت تعتبر كقضية من القضايا 
الضرورية األساسية.  زعم التالميذ بأن النحو  شعبة من علوم اللغة العربية الشقة العسيرة 
لكثرة قواعدها المتضافرة فال يمكن لهم بزعمهم أن يفهموا بكل قواعدها الكثيرة. ال 
                                                                                                                                                               

16Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia”, dalam 

Jurnal Al-Maqoyis PBA IAIN Antasari Banjarmasin, Vol. 1 No. 1 Janurai - Juni, 2013, h. 142.  
(، ص. 0668)القاهرة: دار الفكر العربى، ، مناهج تدريس  اللغة العربية بالتعليم األساسية طعيمة، رشدي أحمد17

66-63 
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ن التالميذ إذ أنهم ال يمارسونها وال يمرونها في كالمهم اليوم، سيم لغير الناطقين بها م
أما للناطقين بها فهم ال يحتاجون لتطبيق قواعد النحو لكالمهم إذ أنهم يقدرون أن 

. وقال مرادي أن للطلبة اإلندونيسيين مشكالت يتكلم باللغة العربية طبيعيا منذ صغارهم
رأى أبد القادر أحمد بأن هناك عوامل عديدة في هذه القضية  18.لغوية وغير لغوية
  19المخطرة، منها:

اعتماد النحو على القوانين الكلية المجردة، والتحليل والتقسيم، واالستنباط،  -0
 واموازنة مما يتطلب جهودا فكرية قد يعجز كثير من التالميذ عن الوصول إليها.

يف المتعددة، والشواهد والنوادر والشواذ كثرة األوجه اإلعربية المختلفة والتعار  -6
 والمصطلحات مما يثقل كاهل التلميذ ويجهد ذهنه ويستنفد وقته. 

كثير من النماذج التي تقدم بعيد ة الصلة عن حياة التلميذ واهتمامه وميوله، وال  -3
تهرك في نفسه أية معاشر أو عواطف، زبعض األمثلة يلقاها التلميذ ألول مرة 

اعد ألنها ال تمر على قلم أديب وال على لسان خطيب. وهذه في دروس القو 
الغربة التي قد يواجه بها التلميذ في دراسة القواعد تجعله  يحس بأن لغة غير 

 لغةه مما يضطره في بعض األحيان إلى الحفظ دون الفهم. 
إن تدريب القواعد بوضعها الحالي وامتثالها المتوارثة في كتبها كل ذلك قام ببه  -2

 ماء النحو القدمى.عل
هدم النحو من المعلمين األخرين فما بينيه معلم اللغة العربية يأتي معلم المواد  -6

 األخرى فيهدمه إما لجهله بقواعد اللغة العربية، وإماالزدرائه لها.  

                                                           
18 Ahmad Muradi, “Waqi’ Ta’lim Maharah al-Kitabah bi Indonesia Musykilah wa Hululan”, 

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, h. 158 
مجلة المها ر التربية االسالم لتعليم "تعليم القواعد النحوية بين المشاكل والحال"، في   6108أحمد حسن الختام، 19

 76 - 70، ص. 6108يوني،  0رقم.  2، المجد. اللغة العربية
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هذه هي المشكالت التي تعترض أمام التالميذ لدراسة القواعد. فكل من 
دراسة القواعد ويتحاشون عنه. ولحل هذ المشكالت التالميذ يواجهون بهذ الدوافع في 

 :20فقد اقترح عبد القادر أحمد جملة من وسائل العالج التالية

اإلكثار من التدريب على استعمال القواعد وممارسة استخدامها سواء في  -0
حصة القواعد أو في حصص فروع اللغة العربية األخرى كالقراءة والتعبير 

 غة والنقد. والنصوص واإلمالء والبال
تنقية النحو وتبسيطه وتخليصه من الشوائب التي ال تفيد التالميذ. وهذا  -6

واجب ينبغي أن تقوم به وزارات التربية والتعليم في في الدول العربية مستفيدة 
في ذلك بالجهود التي بذالتها المجامع اللغوية والمؤسسات والمنظمات 

 الدولية المتخصصة.
ص التي تستنبط منها القواعد مما يألفه التلميذ. أن تكون موضوعات النصو  -3

فكلما كانت األمثلة من واقع البيئة التي يحياها التلميذ ويعيشها كان ذلك 
 أقرب إلى فهم الدروس واإلحاطة بضمونه في سهولة ويسر.

أن يوجد المعلم لدي التالميذ الدافع إلى تعلم النحو وشعور التلميذ أن  -2
هما في الفهم والتفهيم سيساعده على تعلمها ويجعلها للقواعد النحوية دورا م
 مستساغة مقبولة عنده.

 االختتام –ه 

 انطالقا مما تم عرضه في السابق، استنبط الباحث ما يلي:

من مشكالت تعليم القواعد  ، هما: التعليمية والعلمية.تعليمانتعليم القواعد العربية 
  :ياللغة العربية، ه

                                                           
 076-073(، ص. 0676)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، طرق تعليم اللغة العربية ، محمد  عبد القادر ، 20
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 ندهم علم كاف بأصول تعليم اللغة.عليس  كثير من المعلمي -0
 ليست مناسبة.  عّلمالطرق واألساليب التي يستخدمها الم -6
 في حينعن اللغة،  هم يعّلمون  كثيز من المعلم  يعّلم مادة القواعد العلمية. -3

 أن التالميذ يحتاجون تعلم القواعد الوظيفية/ التعليمية فقط.
 لعقبات في تعليم القواعد العربية.هي واحدة من ا لتالميذالخلفية التعليمية ل -2
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