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 ي ساختار جمله در آموزش زبان عربيشناسانهتحليل زبان 

  
  حسن اكبري آذر شربياني

ييدكتر فرامرز ميرزا  

 
 دانشگاه بوعلي سيناي همدان

  

  چكيده

از اين رو تبيين ساختار .  شد و با شناخت آن مي توان به مهارت هاي زبان دست يافتمي با» جمله « در زبان شناسي مهمترين واحد زبان 
ساختار جمالت در هرزبان نشان مي دهد  .مار مي رودان يا زبانشناسي امري ضروري براي يادگيري زبان به شبجمله بر اساس علم ز

كنار هم، زبان  در اين الگو سبب مي شود لغات با چينش منظمجمله و به عبارتي زبان،از يك نظم و الگوي دروني پيروي مي نمايد كه 
يد توجه به آبه نظر مي  .مي داندآموزش زبان ،آموزش قواعد زبان را متضمن آموزش خود زبان و كسب مهارتهاي آن .را تشكيل دهند

ش زبان عربي گردد كه در آن فراگيران الگويي مناسب براي آموز ي الگوي دروني  ساختار جمله در زبان عربي مي تواند منجر به ارائه
ه به جاي يادگيري صرف قواعد زبان، آنها را در نظام جمله فرا مي گيرند و به كار مي بندند در نتيجه مي توانند با آشنايي با ساختار جمل

م زبان به وسيله زبانشناسي اين امر با كمك شناخت نظا. در خواندن، نوشتن، سخن گفتن و شنيدن  بياموزند مهارت به كارگيري  آن را
شود و هركدام به ترتيب  از جمالت ساده به پيچيده عربي امكان پذير مي باشد كه در آن جمله به دو دسته كلي اسميه و فعليه تقسيم مي

جمله اساس  موزشي گنجانده مي شود لذا به جاي آموزش دستور وزبان، ساختارآتنظيم مي گردد و قواعد هر دسته از آنها نيز در متن 
 .يادگيري قرار مي گيرد كه آشنايي با آن كمك شاياني به حل مشكالت فرا رو در تعليم اين زبان مي كند

  
 ساختار جمله،آموزش،زبان عربي ،مهارتهاي يادگيري :كليدي واژگان

  

  مقدمه

طالعه اجزاي زبان تنها بخاطر پي بردن به پي بردن به اين نكته كه آيا اجزاي زباني در نهايت نقشي غيراز نقش كل سيستم دارند و آيا م

و سهمي كه در  )متن يا جمله(ساختار و كاركرد في نفسه آنهاست،يا اينكه اين اجزاء رابايد از ديدگاه نقششان در چارچوب سيستم مادر

 .را دوچندان مي كندكاركرد كل سيستم ايفا مي كند مورد مطالعه قرار داد،لزوم توجه به ساختار دروني جمله ومنطق حاكم برآن 
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 .فراگيري يك زبان يعني تثبيت كليه ي متغيرهاي آن زبان ،مشابه با حالت ثابتي كه در مغز يك گوينده بزرگسال آن زبان وجود دارد

مسلم است كه براي تثبيت اين متغيرها آموزش جزء جزء زبان به صورت جدا از هم و جدا از جمله و متن وبه عبارتي به صورت دستور 

در مقابل تثبيت اين متغيرها با استفاده از جمله يا متن و به عبارتي .ان توصيفي،موجب تشتت و سردر گمي و احيانا تداخل خواهد شدزب

به صورت دستور زبان آموزشي وبا به صورت آموزش جمله محور،به يادگيران اين امكان را مي دهدكه به تقويت قوه خالقيت و 

را كه ذهن انسان پس از ادراك چند صورت جزئي شبيه به هم قادر است يك معني كلي بسازد كه قابل جايگزيني در خود بپردازند چ

پديده زبان نيز از اين قاعده مستثني نيست و براين اساس ذهن پس از يادگيري اصول و قواعد يك .تطبيق بر افراد متعدد و كثير باشد

  .روي آن جمالت متعدد بسازد زبان در داخل يك بافت مثل جمله يا متن مي تواند از

هاي  ها و موقعيت شود امكان بازنگري و ارائه آنها در سطوح مختلف و متن يك و به نوبت تدريس مي  به  وقتي ساختارهاي زبان يك

ا گوناگون جا بيفتد و ارتباطهاي ذهني الزم ب  متفاوت وجود نخواهد داشت تا تكامل تدريجي صورت پذيرد و معاني و كاربردهاي

اگر بپذيريم كه .ساختارهاي ديگر برقرار گردد به خصوص كه زبان مورد نظر زباني باشد كه كثرت قواعد آن بي داد مي كند

و سرانجام پس از يادگيري تعداد نامشخصي از   طور مستقل جذب ذهن شده ساختارهاي مختلف زبان  بدون ارتباط باهم،به نوبت و به

آموز پس ازيادگيري و تمرين هر ساختار بايد بتواند  زبان  نظام دستوري منجر خواهد شد،در اين صورت آموز به كل قواعد به تسلط زبان

اهل   هاي مناسب مثل نقص توليد نمايد و بعالوه ساختار موردنظر را در معاني و تعبيرات مختلف و در موقعيت طور كامل و بي آن را به

درحالي كه در عمل چنين چيزي  تدريس نشده كمترين تسلطي داشته باشد  ديگر زبان كهزبان به كار برد قبل از آنكه به ساختارهاي 

  .محقق نمي شود

درست ) گفتار براي  خود(درك مناسب گفتار و بيان جز در  پرتو درك ماهيت رواني  گفتار  دروني  ميسر نيست گفتار  دروني 

يشه به كلمات و تجسم و تعيين آن است ،تبديل  گفتار است به انديشه ي  كه تبديل اند) گفتار براي  ديگران(برخالف گفتار بيروني 

معموال سازه ) گفتار  دورني (لذا  ساختار  جمله در گفتار دروني  با ساختار  جمله در گفتار  بيروني  متفاوت است و در آن  .درون 

ي  به گفتار بيروني  روندي  پيچيده و پويا  و مستلزم تغيير هايي از  ساخت نحوه ي  جمله حذف مي گردد بنابراين گذار از  گفتار  درون

ساخت نحوي  و صراحت بخشيدن به آن است اين روند را در جريان آمادگي  ذهن براي  نوشتن يا گفتن مي توان مشاهده كرد از آنجا 
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جمالت در انديشه و بيان متفاوت است  كه كل  انديشه يكجا به وجود  مي آيد و از  خالل  جمالت به تدريج بيان مي گردد لذا ساخت

مناسبات دستوري نيز مستقيما در روساخت زبان نمودار نمي شود بلكه مستقل از  آن و . و هر كدام از  الگوي  خاصي  پيروي  مي كنند

ن زبان است بر در آدر  زيرساخت وجود دارند پرداختن به ساختار جمله در هر زباني مستلزم توجه به ژرف ساخت و رو ساخت جمله 

همان توضيح و بسط و پرورش اين عناصر مجرد و انتزاعي است كه با پيوند   مسكي نيزانظر چ از همين اساس نظريه ي  فراگيري  زبان

به عبارتي  شنيدن جمالت متعدد بعد از  )125،ص1380چامسكي،(زير ساخت و رو ساخت منجر به شكل گيري  جمله و زبان مي گردد

د دستوري آنها  موجب  تسهيل  گفتار  دروني و در نهايت ايجاد گفتار  بيروني  و فراگيري  زبان مي گردد زبان عربي نيز يادگيري  قواع

يادگيري  دستور زبان و شنيدن جمالت (از اين قاعده مستثني  نيست و در آن عواملي  كه موجب  تسهيل گفتار  دروني  مي گردد 

بعنوان الگوي  دروني  جمالت نقش  عمده اي  در  فراگيري  اين زبان و تثبيت آن در ذهن دارد )  متعدد و انديشيدن در  مورد آن ها

بنابراين آموزش  جمله محور  به همراه كاربرد و تكرار  و تمرين مطالب  آموزش  داده شده الگوي  آموزش  مناسبي  براي  تدريس  

  .درس عربي  و دروس  مرتبط با آن خواهد  بود

به حساب مي آيند ....)و  صلهشرطي،(كه پايه و اساس جمله هاي ديگر)اسميه و فعليه(عربي نيز توجه به جمله هاي بنيادين  در زبان

زيداً (و فرايند مبتدا سازي)اشتغال(اين دو نوع جمله است و فرايند سازه نشانيجمالت در زبان عربي  پايه واساس  .اهميت بسياري دارد

هم خوردن ساختار جمله نداردو اين ويژگي نشان دهنده ي اين است كه زبان عربي داراي ساختي مسطح يا تاثيري در ب) ضرب عمرو

غير ترتيبي است به عبارتي ديگر قلب نحوي يا همان چيزي كه جرجاني از آن با عنوان تقديم بدون قصد تاخر ياد كرده است مشكلي 

مي كند واين تقديم و تاخير مسند و مسند اليه است كه ساختارهاي متفاوتي را در دستور زبان و منطق حاكم بر ساختار جمله ايجاد ن

 .ايجاد مي كند كه كشف منطق دروني حاكم بر آنها كمك شاياني به زبان آموزان زبان عربي خواهد نمود

 مطالب تنظيم و  ريزي برنامه در آيا:است مطرح زيادي گيرد،سئواالت انجام كه  روشي و شكل هر زبان،به دستور تدريس مورد در امروزه

 و آگاهي كافي قدر به آنها مشكلي و آساني و قواعد اين ماهيت از كنيم؟آيا استفاده ساختاري  ترتيب و نظم از فقط است صالح درسي

 نماييم؟ تدريس و تنظيم منطقي طور به را آنها بتوانيم كه داريم اطالع

 و مطالعه مورد هم از جدا را آنها توان مي ندارند باهم ارتباطي چندان كه شود مي  لقيت قواعد از اي مجموعه زبان سنتي،دستور درنگرش

 بين ارتباط به بردن پي بدون نيز آموز زبان ترتيب)25 صفحه 54 شماره»  زبان آموزش رشد (همين به و نمود تدريس و داد قرار تجزيه
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 و آموزش پيشرفت روند از زنجيري يا خطي تصور اين. نمايد ذخيره و شتهانبا خود ذهن در و فراگيرد را آنها دارد  امكان قواعد اين

 Stern 1987,5159: Rutherford. (باشد مي زبان دستور سنتي  تدريس اساسي و عمده ضعف نكات از زبان دستور يادگيري

,1992,139 ( 

 حفظي قواعد كاربرد

 تصحيح و بازنگري  نيت به بخواهيم كه مواقعي در دارند،بخصوص محدودي كاربرد شود مي گرفته ياد آگاهانه و حفظي كه قواعدي 

 در كرده حفظ كه قواعدي مجموعه از بتواند آموز زبان اينكه براي.آوريم خاطر به را قواعد اين ارتباط ايجاد و صحبت ضمن خود كالم

 از قبل(كالم بررسي براي كافي وقت-1:باشد مفراه بايد مساعدي شرايط نمايد استفاده خود)نوشتار ويرايش يا(  كالم كنترل و تنظيم

- 3 نباشد، توجه بي مسائل اين به و بداند مقيد دستوري ساختارهاي  صحيح كاربرد به را خود آموز زبان-2باشد، داشته وجود) آن اداي

 استفادهء كالمي باطارت و صحبت هنگام الاقل كه  است باشد كافي كالم  تصحيح و تجديدنظر جهت اندوخته كه اطالعاتي و قواعد

 شنونده يا گوينده اگر و رود مي پيش مشخصي سرعت با وشنود گفت -1.نيست ساده چندان زير داليل به قواعد مجموعه  اين از آگاهانه

 عادي شرايط در-2. شد خواهد كننده كسل و كند مكالمه نمايد خود ذهن در قواعد به رجوع صرف را كوتاه و گذرا هرچند زماني

 بيان بندي جمله چه با و چگونه اينكه نه شود مي ردوبدل كه است مطلبي به معطوف  مكالمه طرفين توجه كالمي تباطار ضمن

 )  Finocchiraro ,1983,23(جمالت بودن دستوري و بندي جمله ظرايف تا است  جمله مفهوم و پيام بر تأكيد يعني.شود مي

 و گفتار كند مي  سعي كننده صحبت وقتي.نمايد توجه خود هاي بندي جمله ساختار هب كالمي،آگاهانه ارتباط ضمن تواند نمي كس هيچ 

 تواند نمي و دهد مي  دست از را كالم رشتهء اصطالح به و شود مي ترديد و شك دهد،دچار تطبيق دستوري قواعد با را خود بيان

 آنها تمام از آگاهي  كه هستند متعدد و وناگونگ آنقدر زبان بر حاكم قواعد كه گفتيم پيشتر-3.كند صحبت روان و دغدغه بي

 .بود نخواهد عملي اشتباهات آگاهانهء كنترل و تصحيح بمنظور قواعد اين به اتكاء لذا.نيست پذير امكان

 يافت،بايد خواهد بيشتري سهولت و سرعت آينده در قواعد اين از استفاده كالس، در تكرار و تمرين اثر در كه شود استدالل اگر 

 كه قواعدي.هستند  دخيل دوم زبان يادگيري در كه عواملي سلسله از است قسمتي فقط باشد مفيد هم اگر ها فعاليت اين كه دانيمب

 در حتي كه زبان بر حاكم  فراوان و پيچيده قواعد مجموعه از است كوچكي قسمت تنها  است انباشته خود ذهن در آگاهانه آموز زبان
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 بين منطقي ارتباط به دستور،توجهي سنتي  آموزش متأسفانه كه چرا.بود نخواهد وي مسائل جوابگوي  ضعيتو ترين شفاف و ترين فعال

 .ندارد گفتمان و بيان گفتار،شيوه رواني گزيني، مختلف،واژه هاي موقعيت تأثير تحت جمله مفهوم و  معني جمالت،تغيير

 برنامهء هر.نيستند  آموزشي ارزش و مفهوم و معنا هيچ حاوي نامربوط و مه از جدا جمالت با دستوري تمرينات كه گفت توان نمي البته

درست است كه شرح .نمايد استفاده  تكراري تمرينات مقداري از بايد حتما دستوري ساختارهاي  نداختنا جا براي خارجي زبان آموزش

ريم كه هيچ برنامه اي آموزش زبان را بي نياز وتوصيف بيش از حد نكات دستوري نشانگر ديد محدود ويك بعدي است ولي بايد بپذي

حتي در مساعدترين شرايط و در برنامه هايي كه صد درصد باتوجه به افزايش .از توجه به قواعد دستوري نمي توان تصور كرد 

ردازد ،محققين و يادگيرنده ضمن شركت  در كالس ،در محيط زبان دوم نيز به كاربرد زبان مي په اند دمهارتهاي ارتباطي تنظيم ش

قه ي گمشده متوجه شده اند كه برخي ويژگي هاي دستوري به خوبي فرا گرفته نمي شوند بنابراين به اين نتيجه رسيده اند كه شايد حل

در اين برنامه ها همان تمرين آگاهانه برخي ساختارهاي مهم و پيچيده دستوري در نظام و ساختار جمله 

اين نوع يادگيري روند فراگيري راتسريع بخشيده وباعث مي شود يادگيرنده باسهولت  .(spada.1986:97;ellis1990:141)باشد

بيشترو بدون فشار روحي كه هنگام برقراري ارتباط واقعي احساس مي شود به فراگيري بپردازدضمن اينكه بايد قبول كنيم تسلط به 

كه شركن واقعي در بحث و گفتگو وبرقراري ارتباط بدون  قواعد دستوري هدف نهايي زبان آموزي نيست بهتر است فراموش نكنيم

 موارد بيشتر در كه اينجاست مشكل ليو.داشتن توان استفاده از ساختارهاي زبان وتنظيم جمله بندي هاي مناسب امكان پذير نخواهد بود

 و تفهيم توان تقويت و معنا به توجه از ترتيب بدين و است شده  تمام و تكميل آموزش دستوري ساختارهاي دادن ياد با شود مي تصور

 اول شنوند مي را اي جمله زبان اهل وقتي.مانيم مي غافل شود انجام كالم ظاهر صورت و ساختارها يادگيري با همزمان بايد كه تفاهم

 در كه جمالتي يعني.ردب كار به را موردنظر جملهء بتوان آن در كه نمايند تصور را موقعيتي  كه است اين گذرد مي ذهنشان از كه چيزي

 ارتباطي نظام در باشد داشته مطابقت  زبان دستوري نظام با بايد اينكه بر عالوه شود مي توليد آموز زبان توسط يا و رود مي كار به تمرينات

 واقع مدنظر دستوري تمرينات از بسياري در اصل اين.داشت نخواهد كاربردي ارزش يادگيري وگرنه باشد داشته جايي بايد نيز

  .شود نمي
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  روشهاي موجود آموزش زبان

بحث از اين بوده كه آيا بهتر است ياد گيرنده اول قواعد را ياد بگيرد و سپس   ويژه اموزش دستور زبان هميشه دراموزش زبان خارجي به

خود تجزيه   را بشنود يا بخواند و در ذهن جمله وار  ،يا اينكه مثالهايي)قياسي(نمايد  از طريق استفاده از مثالهاي متعدد آن قواعد را تمرين

 )استقرايي(و تحليل نمايد از اين طريق قواعد حاكم بر آن مثالها را خود كشف نمايد

ز شود و جواب مسئله را قبل ا تقدم قايل ميجمله و متن  دستوري خارج از   شرح و توضيحبديهي است كه روش قياسي كه به استفاده از 

محققان   لذا تقريبا همه.در مورد فراگيري دستور زبان مغايرت دارد  دهد با نگرش امروزي قرار مي ه يادگيرندطرح سئوال در اختيار 

كند تا با  زبان برخورد مي  هاي گفتاري و نوشتاري ياد گيرند با مقادير زيادي ازنمونه  دهند در اين روش روش استقرايي را ترجيح مي

گيرد اصول و قواعدي را كه در كه در حد و توان  پيش تنظيم شده و عمدي در اختيار وي قرار مي از)دركالس(استفاده از فرصتهايي كه

تر خواهد  اطالعات بيشتر و طوالني  تر وانباشت و نگهداري در اين نگرش فرايند يادگيري عميق. درك او هست كشف و جذب نمايد

  ر به نظر مي رسد،نبايد تصور كرد كه چون اين روش مزايا و برتريباوجود اينكه روش استقرايي معقول ت.(nunam,1998, 107) بود

نبايد انتظار .بايد از آن به مقدار كم و در موارد استثنايي استفاده نمائيم  بلكه.بيشتري دارد بايد روش قياسي را كامال مطرود تلقي كنيم

  (berman, 1979,125) يدنما  داشته باشيم كه ياد گيرنده بتواند تمام قواعد دستوري را خود كشف

  ـ جمله اسميه 1

و بعضي در تعريف جمله اسميه و فعليه .جمله اسميه، جمله اي است كه مركب از مبتدا و خبر، يعني مركب از مسند اليه و مسند باشد

يف نياز به توضيح و ليكن اين تعر.)493،صابن هشام(دباشاسميه آن است كه صدرش اسم و فعليه ان است كه صدرش فعل :گفته اند

  رفع ابهام موارد مشتبه است، بايد روشن شود كه مقصود از صدر چيست؟

توضيح اين كه ، مقصود از صدر همان مسند اليه در جمله اسميه و مسند در جمله فعليه است و هر آنچه بر اين دو، از اسماء و حروف 

اصل در مبتدا، معرفه بودن است،سيبويه ضمن ذكر اين :نحويان گفته اند گفتني است كه.ندارد دخالتيگردد در تعيين نوع جمله  مقدم

لم يحسن حتي تعرفه بشيء فتقول  )رجل ذاهب(:و لو قلت:اصل،هدف آن را عدم فايده در اخبار از نكره بيان كرده، وي مي گويد
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معرفه بودن مبتداء ،عدم فايده در خبر دادن از علّت شرط  )329،ص1،ج1317،سيبويه(.فاصل االبتداء للمعرفة...راكب من بني فالن سائر:

سيبويه با مثال ، نكره ي مخصصه را نيز قابل .رجل مات، در اين خبر هيچ فايده اي به مخاطب نمي رسد:نكره است، مثالً اگر گفته شود

ا نيز صراحتاً داراي جواز ابتدا ابتدا دانسته ، مبرّد؛ ديگر دانشمند نحوي در اين خصوص با توضيح وتعريف روشن تر، نكره مخصصه ر

و از سوي )127ص ،4ج ،1385،مبرد(.ة أو ما قارب المعرفة من النكراتمعرف.و اما المبتدا فال يكون اال:مي داند،ان جا كه گفته است 

عرفه بودن سيبويه معتقد است بهترين جمله اسميه، آن است كه رعايت اصل در مبتدا؛ يعني م.ديگر ، اصل در خبر،نكره بودن است

 .تركيبي از يك معرفه و نكره است پس بهترين جمله اسميه ،.واصل در خبر، يعني نكرده بودن، شده باشد

البته جايز است بر خالف اصل مبتدا و خبر هر دومعرفه باشند، مانند اهللا ربنا ، عبدالقاهر جرجاني فرق زيبايي )328،ص1،ج1317،سيبويه(

در :ذكر كرده است، وي مي گويد راه باشند با مبتدا و خبري كه از نظر تعريف و تنكير متفاوت باشند، در مبتدا و خبري كه هر دومعرف

جمله هايي مثل زيد منطلق، كه طبق اصل، مبتدا معرفه و خبر نكره امده است، روي سخن با كسي است كه از ثبوت يا حدوث 

معرفه آمده است، شنونده حدوث يا ثبوت اسناد را مي داند ليكن نمي  زيد المنطلق، كه هر دو:خبر،آگاهي ندارد، ليكن در مثل جمله

ارف همه از نظر تعريف دريك رتبه قرار ندارند و بعضي معچراكه )128جرجاني ،ص (.اين مسند از آن زيد است يا عمروداند كه 

- 5اسم موصول -4اسم اشاره -3علم -2ضمير -1:نسبت به بعضي ديگر اعرف مي باشند، ترتيب مشهور معارف از نظر رتبه چنين است

يان اين شرط را نيز نحو.دومين شرط مبتدا، تقدم بر خبر است )322،ص 1،ج 1971ابن عصفور،.(مضاف به يكي از معارف-6ذوالالم 

تدا االول و المبني مابعده فاالبتداء ال يكون اال بمبني عليه فالمب...فالمبتدا كل اسم ابتدء لبني عليه كالم:سيبويه مي گويد:ذكر كرده اند 

  )126،ص2،ج  1317،سيبويه(.عليه

  مالك تقسيم جمله به اسميه و فعليه

1ه و فعلياليه و مبتدا شروع گشت ـمالك مشهور تقسيم جمله به اسمي ه ، نگاه به صدر جمله است، بدين صورت كه اگر جمله با مسند

اسميه و اگر با مسند و فعل آغاز شد فعليه است، و به طور طبيعي تقدم ادوات و حروف و ساير معموالت، تأثيري در تعيين نوع جمله 

  ندارد 

فعليه را بر اساس يك تفاوت لفظي صرف مي دانند و در پي جستجوي مالك  ـ بعضي از محّققان ، تقسيم بندي جمله به اسميه و2

  : ديگري دست به تالش زده اند،مخزومي مالك معنوي براي اين تقسيم پيشنهاد كرده است، وي مي گويد
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ت و به طور طبيعي تجدد اگر مسند داللت بر تجدد و حدوث داشته باشد،جمله فعليه و اگر داللت بر ثبوت و دوام دارد جمله اسميه اس

او به عبد القاهر جرجاني، پيشتاز مباحث معنوي بالغي ، پيش از )39،ص1964،المخزومي(.ام و ثبوت از اسماء مستفاد است از افعال و دو

  )133جرجاني،ص(.اين نكته اشاره داشته است

مله اي فعل بود، آن فعليه و اگر اسم بود، جمله اسميه است اگر مسند در ج:ـ بعضي ، مالك اسميه يا فعليه بودن جمله را چنين گفته اند3

و البدر طلع البدر :و بدين ترتيب محل وقوع مسند مدخليتي در تعيين فعليه و اسميه بودن جمله، ندارد، بنابراين از نظر اين گروه جمله 

زائيده ي  هه بدانيم ظاهراً بسياري از مشكالت نحويان كالبدر طلع را فعلي:اگر جمله ي.)42،ص1964،المخزومي(.طلع، هر دو فعليه است 

زيرا ديگر ضرورت ندارد فعل جمله البدر طلع را متحمل ضميري  )129،ص 1،ج 1992،الحديثي(.مشرب فلسفي است برطرف مي گردد

ر حالي كه نحويان بصره بر اين دانست كه به مبتدا بر مي گردد و البدر فاعل براي فعل مؤخر است و اين نظر مطابق با نحو كوفه است،د

م نمي شود،چرا كه فعل عامل و فاعل معمول و عامل بايد مقدم بر معمول باشد،ايشان گفته اندباورند كه فاعل هرگز بر فعل مقد:  

     و بعد فعل فاعل فان ظهر                  

  )145،ص1388،ابن عقيل(فهو و اال فضمير استتر                     

مله اسميه داراي سه نوع خبر مي باشد كه خبر مفرد و جمله و شبه جمله انواع آنند كه به خاطر اطاله ي كالم از توضيح آنها خودداري ج

   .مي كنيم

  ـ جمله فعليه 2

د قول خداي ومانن.ذهب أخوك إلي المدرسة :فعل ماضي تام، مانند :الف. جمله فعليه، جمله اي است مركب از فعل تام و يا فعل ناقص

النحل (هداه الي صراط مسَتقيمٍ)34/النحل (وحاقَ ِبهِم ما كاُنوا ِبه يسَتهزُِئونَ:و قوله تعالي ).34/النحل (َفأَصابهم سيئات ما عملوا :تعالي

121(  

يَثبت اهللاُ الَّذينَ آمُنوا ).11/النحل(ه الزَّرعينبِت َلكُم ِب:يذهب أخوك الي المدرسة و مانند قول خداي تعالي:فعل مضارع تام، مانند:ب

 27/ابراهيم (بالَقولِ الثّابِت(مأقو يلَّتي ههدي لي)9/اال سراء(  

خَلَ و قُل رب أدخلني مد)6/حه تاالف(اهدنا الصراطَ المستَقيم:و مانندقول خداي تعالي .قم مبكرا، وصلِ حاضرا:فعل امر تام، مانند:ج

  )80/االسراء(صدقٍ
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هر فعلي نياز به فاعل دارد همان گونه كه ابن مالك گفته است،فاعل ممكن است به صورت هاي  كان اهللا عليما:فعل ناقص، مانند :ج

ضمير  خلق اهللا الخلق و يا:و بعد فعل فاعل فان ظهر فهو و اال فضمير استتر فاعل، يا به صورت اسم ظاهر است مانند:مختلف ظاهر گردد

  . الواجب كتبت:مّتصل بارز مانند 

  14/الكهف(وربطنا علي ُقلوِبهِم :مانند قول خداي تعالي

المائده (هللاُ و ال َتتَّبِع أَهواءهم زل انِ احكُم بيَنهم بِما أَنو أَ:مانند قول خداي تعالي.و ال تهمل عملك .احترم الكبير:يا ضمير مستتر ،مانند 

/49(  

  : متعّلقات فعل همچون مفعولٌ به، ظرف، جار و مجرور، مفعول مطلق و حال بر فعل مقدم شود هم چنان جمله فعليه است اگر يكي از

  

  )87/البقره (َففريقاً َكذَّبتُم و فَريقاً َتقُتلونَ:تقديم مفعولٌ به ، مانند قول خداي تعالي

  )3/المائده (دينكُم  لت َلكُماَليوم اَكم:د قول خداي تعاليتقديم ظرف، مانن

  )13/الرحمن (َفبِاي آالء ربكُما تُكَّذبانِ :مانند قول خداي تعاليتقديم جار و مجرور 

  )227/الشعراء(اَي منقََلبٍ ينَقلبونَ :تقديم مفعول مطلق، مانند قول خداي تعالي

  )81/غافر (خشعا أبصارهم يخرجون من األجداث :تقديم حال ، مانند قول خداي تعالي

  : و نيز اگر يكي از حروف بر فعل در آيد،جمله همچنان فعليه است

  )1/االنسان(هل أَتي علَي االنسانِ حينٌ منَ الدهرِ :تقديم حرف استفهام مانند قول خداي تعالي

  )10/المنافقون (لَو ال أخَّرَتني الي أَجلٍ قَريبٍ:تقديم حرف شرط ، مانند قول خداي تعالي 

  قد قامت الصالة:قديم حرف تحقيق ، مانند ت

  )32/االحزاب (يا نساء النَّبِي لَسُتنَّ كَاَحد منَ النِّساء :تقديم حرف ندا، مانند قول خداي تعالي

  )1،2/الفجر (و الَفجرِ و ليالٍ عشرٍ :تقديم حرف قسم، مانند قول خداي تعالي 

تقسيم آن به اسميه و فعليه الزم است عالمات مختص اسم و فعل به صورت نكات دستوري به باتوجه به ساختار جمالت در زبان عربي و

فراگيران ياد داده شود سپس با استفاده از جدولهاي پيشنهادي زير ساختار جمله مورد بررسي قرار گرفته و نكات دستوري مطرح شده 
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به عنوان مثال براي پيدا ه كه به صورت جدول ضرب مي باشندجداول زير طوري طراحي شد.در نظامي جمله وار به كار گرفته شود

ودر صورت انتخاب  ل كرد تا ضمير مربوط را پيدا نمودول به هم وصدكردن ضمير منفصل جمع مذكر غايب بايد اين سه كلمه را در ج

به عنوان مثال اگر  از همان شماره باشد نيز بايد از ساير جدولها يك شماره از يكي از جدولها به منظور ساخت جمله،ساير موارد انتخابي

به .باشند 3را براي آغاز جمله انتخاب كرديم ساير موارد از ساير جدولها نيز بايد شماره )هم(يعني ضمير ،3شماره  ،از جدول ضماير

  ...هم الذين يذهبون:صورت 

ن همان چبزي است كه كارشناسان مسايل آموزشي اي.ساختاري اسميه متشكل از مبتدا و خبر خواهد بود در اين صورت ساختار جمله ،

كه در آن نكات دستوري در تلفيق با نظام جمله ياد داده مي شوند و  از آن به آموزش دستوري در مقابل آموزش توصيفي ياد مي كنند

ه ساختار جمالت و بافت ساختار جمله نقش محوري در آموزش زبان بر عهده دارد زبان عربي نيز از اين قاعده مستثني نيست و توجه ب

موجبات تسهيل و تثبيت يادگيري اين زبان را -كه قسمتي از انواع بافتهاي جمالت اسميه و فعليه در باال توضيح داده شد -دروني آنها

  .فراهم مي آورد و اين امر مديون آموزش جمله محور اين زبان مي باشد

  ت در زبان عربي توجه و حفظ جداول زير ضروري مي باشدبه نظر مي رسد براي آشنايي فراگيران با ساختار جمال

 

  جدول صرف فعل ماضي و مضارع- -1
 --------- مذكر مونث   مذكر   مونث   متكلم   

13-أذهب                                    -ذهبت 10-7 تعتذهبين    -ذهبت-تذهب            -ذهبت  مفرد              يذهب         -ذهب -1 تذهب-ذهبت-4
تذهبان                           -ذهبتما -11  تذهبان             -ذهبتما-8  مثني             يذهبون   -ذهبا-2 تذهبان -ذهبتا-5

نذهب                      -ذهبنا-14              جمع يذهبون    -ذهبوا-3 يذهبن -ذهبن-6 تذهبون      -ذهبتم-9 تذهبن    -ذهبتن-12

  غايب                                مخاطب ب

  

 جدول ضماير-2

 --------- مذكر مونث   مذكر   مونث   متكلم   

ي                                      -أنا-13 10-انت-                 7 ك-انت-              مفرد    ه          -هو  -1 ها -هي-4 ك           

 مثني             هما-هما-2 هما         -هما-5 كما             -انتما-8 كما                -انتما-11 

نا                         -نحن-14             كنَّ -انتن-12

       

 جمع             هم         -هم-3 هن         -هن-6 كم             -انتم-9

  غايب                                مخاطب   
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 جدول اسماء اشاره-3

 --------- مذكر مونث   مذكر   مونث   متكلم   

-هذه-ذلك-هذا-13
 تلك                           

 مفرد              ذلك-هذا-1 تلك-هذه-4  ذلك-هذا-7 تلك-هذه-10

 مثني             هذان            -2 هاتين     -هاتان-5      هذان       -8 هاتين     -هاتان-11 
اولئك               -هوالء  -14  جمع              اولئكهوالء -3 اولئك   -هوالء-6 اولئك-هوالء-9 اولئك   -هوالء-12

  غايب                                مخاطب   

  

 جدول موصوالت-4

نث  مو متكلم     --------- مذكر مونث   مذكر   

التي                            -الذي—13  مفرد              الذي          -1 التي-4  الذي          -7 التي-10
 مثني             اللذانِ    -الذينِ-2 اللتان    -اللتينِ-5    الذينِ     -8 اللتان    -اللتينِ-11 

تي                        الال-الذين-14  جمع             الذينَ-3 الالتي         -6    الذينَ     -9 الالتي         -12

  غايب                                مخاطب   

 
 جدول عالمات مفرد مثني جمع-5

 --------- مذكر مونث   مذكر   مونث   متكلم   

-المعلم=ة  ---    - 13
                             المعلمة

 مفرد              المعلم=  ---  - 1 المعلمة= ة - 4  المعلم=  ---  - 7 المعلمة= ة  - 10

  =       تانِ-تينِ- 11 
 المعلمتان  -المعلمتين

المعلمان =ينِ      –انِ - 8
 المعلمينِ        - 

=     تانِ-تينِ- 5  
 -المعلمتين
 المعلمتان 

ينِ      –انِ - 2
        - المعلمان =

 المعلمينِ

 مثني            

= ات-ونَ- ينَ- 14
المعلمون  -المعلمينَ

 المعلمات                   

  -المعلمينَ=ون - ينَ- 9 المعلمات    =ات - 12
 المعلمون

ون - ينَ- 3 المعلمات    =ات  - 6
  - المعلمينَ=

 المعلمون

 جمع            

                غايب                  مخاطب   

  

جمالت در زبان عربي آشنا شديم با تو جه به اين زيرساخت و روساخت ها ) اسميه و فعليه(و روساخت) جدولها(حال كه با زير ساخت

بي نهايت جمله مي توانيم درست كنيم و براي مدت زمان بيشتر شايد تا آخر عمرمان مطالب يادگرفته شده را در ذهنمان داشته 
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واين مديون فراگيري زبان بر اساي آموزش جمله محور و توجه به ساختار جمالت در هر زباني مخصوصا زبان )يت يادگيريتثب(باشيم

  .  عربي مي باشد

آموزش و يادگيري ساخت و بافت جمله را براي فراكير به مراتب آسانتر از آموزش مجزاي ساخت جمله به صورت  ،اين جداول

اسميه و فعليه (با انتخاب نوع جملهدر اينجا يادگيرنده فقط الزم است محتويات جداول را حفظ نمايد سپس .پراكنده و نامنظم،مي نمايد

 3كه شماره )هم(و برداشت كلمات متفاوت ولي هم شماره از جداول،مي تواند بي نهايت جمله داشته باشد براي مثال با انتخاب كلمه )

  .از جدولهاي مختلف جمله اي به شكل زير ساخته مي شود 3ماره مي باشد وبه تبع آن انتخاب ساير كلمات به ش

  همالي مدارس يذهبون الذين المعلمون والأههم :الف

ساختار جمله  حال با تغير هر يك از كلمات باال الزم است ساير كلمات نيز به همان شماره تغيير كندمثال با تغيير ضمير هم به ضمير هن 

  .بدين شكل تغيير خواهد نمود

   هنالي مدارس يذهبن الالتي المعلمات هوالء هن:ب

قرار گرفتن فعل در اول جمله مي توان بي نهايت جملع فعليه  مربوط بهيگر كار آسان شده و با آموزش نكات دستوري از اين به بعد د

  .ن شكل ساخته مي شودساخت و نكات دستوري را دربطن آن جمالت فرا گرفت براي مثال با آوردن فعل به اول جمله جمالتي بدي

  همالي مدارس همتعرف الذين المعلمون ءواله يذهب:الف

  هنالي مدارس هنتعرف الالتي المعلمات هوالء   تذهب: ب

صورت مجزادر يك جلسه ضمير را توضيح بدهيم ودر جلسات متفاوت و جداگانه ي ديگر موصول و اسم  ولي اگر مي خواستيم به

بعدا از فراگير بخواهيم كه  نكات دستوري آموخته شده را توضيح دهد يا آنها را در مثالها مشخص كند،  را توضيح بدهيم و... اشاره و 

،خواهيم ديد كه هم نكات دستوري بعد از گذشت چند مدت دچار پس رفت خواهند بدون اينكه آنها را در ساختار جمله ياد بگيرد

چيزي .توان جمله سازي و نهايتا توان يادگيري زبان فراگيران پايين خواهد آمدهم اينكه ،هم تداخل يادگيري بيشتر خواهد بود  ،داشت

آشنايي هر چه بيشتر فراگير با انواع جمله در يك زبان .كه در آموزش جمله محور و در توجه به ساختار جمله كم شاهد آن خواهيم بود

اس است كه زبان آموزان بر آموزش و يادگيري يك زبان از بر اين اس. ،توان جمله سازي فراگيران را در سطح بااليي قرار مي دهد
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مجله رشد .(طريق توجه به ساختارهاي آن زبان در درون يك بافت منسجم و منظم همانند متن و جمله تاكيد مي كنند

  )21ص55،ش،1378زبان،

الت به كار بستند بسياري از حال  كه فراگيران نكات دستوري و ساختار جمالت را فراگرفتند ونكات دستوري را در ساخت جم

مباحث فعل و فاعل ،مبتدا و خبر،معرب  .به فراگيران ياد دادمباحث مطرح در صرف و نحو عربي را مي توان از روي اين ساختارها 

شيوه به  با استفاده از ساختار جمله به آسانترين... حال واعراب اصلي و فرعي و محلي و تقديري ،مفرد مثني جمع،مبني،معرفه و نكره،

حال مفرد به شكل زير مطرح مي گردد چرا كه  براي مثال با استفاده از جدول عالمات مفرد مثني جمع ،مبحث.فراگير ياد داده مي شود

  حال مفرد ملزم به تبعيت از صاحبش مي باشد

  مسرورامدرسته في  المعلميدرس الف 

  مسرورينِمدرستهما في  لمعلمانا يدرس :ب

  مسرورينَمدارسهم  في   المعلمون يدرس :ج

  مسرورةٌمدرستها في  المعلمةُ تدرس :د

  مسرورتينِمدرستهما  في  المعلمتان تدرس :پ

  مسرورات في مدارسهن المعلمات ُتدرس :ك

اي بسياري از مسايل نحو عربي كه در آن نقش كلمات و به عبارتي اعراب انها مورد توجه قرار مي گيرد نيز با توجه به ساختار  جمله ه

وبدين ترتيب بسياري از قواعد و نكات دستوري و نهايتا زبان ،با استفاده از نظام و ساختار قابل هضم خواهد بود)اسميه و فعليه(بنيادين

 .جمله براي فراگيران قابل هضم تر خواهد بود

ح و آموزش دهيم در اين صورت حال اگر بخواهيم نكات دستوري مطرح در جداول را بدون توجه به نقش آنها در ساختار جمله توضي

  پس رفت و تداخل يادگيري به مراتب  بيشتر از آموزش آنها در نظام جمله خواهد بود
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 نتيجه گيري

حث راجع به آموز را به تفكر و ب وقتي زبان. شود به ساختارهاي دستوري عايد نمي  يادگيري دستور زبان فقط از طريق توجه آگاهانه-ا

وچالش ذهن رابراي يادگيري منسجم آماده  ايم داده  تمرين و فراگيري به ويواداشتيم در واقع فرصت نظام جمله در  طرحموضوعات م

كه  قبل از اين-2كه اين امر با معطوف كردن ذهن فراگيران به سوي نطام درني جمله و ساختار آن به سهولت ميسر خواهد بود كرده ايم

بار با فاصله زماني در متن  نظر جلب شود بهتر است شرايطي ايجاد كنيم كه مقوله مذكور چندينآموز به مقوله دستوري مورد توجه زبان

چرا كه ذهن از چيزي كلي زود مي تواند چيزهاي جزيي را انتزاع كند ولي از انتزاع چيزهاي  به كار رود يا نظام جمله دار يا گفتار معني

قواعد دستور زبان عربي از كثرت هم ا كه آن چيزهاي جزيي مانندد مخصوصكلي از چيزهاي جزيي به كندي صورت مي گير

مدنظر قرار )در كاربرد واقعي نه در آزمون نهايي و كنكور(  بهتر است هر مقوله دستوري باتوجه به بسامدي نسبي آن-3 برخوردار باشد

و به نظر مي رسد الزم نيست در آموزش زبان بود كافي خواهد  در مورد بسياري از مقوله هاي نادر و استثنايي فقط ايجاد شناخت. گيرد

  تمام مطالب در يك حد و به يك درجه از اهميت مورد توجه قرار گيرند
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