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 دعاء
 وخري النجاح وخري العلم, اللهم إنا نسألك خري املسألة وخري الدعاء

, وثبتنا وثقل موازيننا, وخري املمات, وخري الثواب وخري احلياة,  وخري العمل
 وأغفر خطايانا ونسألك العلى من احملبة , وحقق أمانينا وارفع درجاتنا

 اللهم ارزق قارئها فتوح العارفني وصحبة الصاحلني وشهادة اجملاهدين 

 ,وعمر نوح وحلم إبراهيم ومجال يوسف وبشرى يعقوب وصرب أيوب

  وقوة موسى وفصاحة هارون وشفاعة حممد
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شكر وتقدير 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إىل يوم الدين 
نتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف اجناز هذا البحث إىل كل من كان 

سبب يف تعليمنا وتوجيهنا ومساعدتنا 
 جهدا يف ارشادنا خردمل يإىل األستاذ املشرف عبد املالك قرل حيث 

وتوجيهنا أثناء عملنا يف البحث 
كما نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إىل كل أفراد عائلتنا وكل األساتذة 

وأفراد اإلدارة جلامعة الوادي 
كما نتقدم جبزيل الشكل والعرفان لعمال املؤسسة الرتبوية متوسطة عبد 

احلميد بن باديس بالوادي 
 امليدانية ولكافة راسةعلى حسن االستقبال أثناء الد من املدير إىل احلارس

 كما أساتذهتا الكرام، وحتية قلبية إىل األستاذة اليت رافقتنا يف الدراسة امليدانية
   نتوجه بالشكر اجلزيل ملوظفي مكتبة دار الثقافة بالوادي



ممخص 
تعالج المذكرة الموسومة بعنوان الدرس الصرفي في الطور المتوسط بين النظرية 

. (-أنموذج- السنة الثانية )والتطبيق 
بداية استعراضنا واقع تعميمية الصرف العربي عّرفناه فذكرنا نبذة عن نشاة النحو - 

والصرف واىدافو ووسائل تعميمو واىم خصائص المعمم الناجح وفي آخر ىذا الفصل عرضنا 
اىم موضوعات عمم الصرف وىو الميزان الصرفي ما الفصل الثاني الذي كان عبارة عن 

دراسة ميدانية لمؤسسة مدرسية مستوى الثانية متوسط ولتطبيق الدراسة تمت اجراءات متمثمة 
ة بالتالميذ، وأخرى باألساتذة ثم صفي استبيانات في شكل احصائيات عمى فئتين فئة خا

طرحنا في آخر ىذا الفصل مشاكل وصعوبات التي تعترض التالميذ في استيعاب الدرس 
 . الصرفي مع اقتراح بعض الحمول ليذه الصعوبات

 
Sommaire 

 
        Le mémorandum portant le titre du cours de morphologie en phase 

intermédiaire traite de la théorie et de la pratique (deuxième année - 

modèle -). 

- Au début de notre examen de la réalité éducative de la morphologie 

arabe, nous l'avons définie, nous avons donc mentionné un bref sur 

l'origine de la grammaire et de la morphologie, ses objectifs et les moyens 

de l'enseigner, et les caractéristiques les plus importantes d'un enseignant 

qui réussit. Procédures représentées dans des questionnaires sous forme de 

statistiques sur deux catégories, une catégorie pour les élèves, et une autre 

pour les enseignants. Puis, à la fin de ce chapitre, nous avons relevé les 

problèmes et difficultés que rencontrent les élèves pour assimiler la leçon 

morphologique, avec la proposition de quelques solutions à ces difficultés. 
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بعد الحمد هلل والثناء عميو والصالة والسالم عمى أفضل الخمق أجمعين المبشر باليدى 
الداعي إلى الحق الموصى بالمحبة والوئام الناطق بالضاد؛ سيد العباد حبيبنا الرسول  

 .األعظم محمد بن عبد اهلل وعمى الو وصحبو الطيبين الطاىرين إلى يوم الدين

 :أما بعد

 إن المغة العربية من المغات السامية وىي لغة القرآن الكريم ولغة النبي الكريم محمد 
صمى اهلل عميو وسمم وتعتبر المغة العربية من أكثر المغات تحدثا وكتابة كما أن لمغة العربية 
تأثيرا كبيرا عمى بعض المغات األخرى مثال لمغة التركية والمغة الفارسية والمغة الماليزية والمغة 
الكردية والمغة األمازيغية والمغة االوردية والمغة األلبانية إضافة إلى تأثيرىا في بعض المغات 
األفريقية األخرى مثل المغة االميرية والمغة الصومالية ولغة الياوس، والمغة العربية أسماء 
عديدة منيا أنيا تسمى بمغة الضاد ولغة القرآن الكريم وتنتمي المغة العربية إلى مجموعة 

 .المغات اإلفريقية واآلسيوية

ولعمم النحو والصرف أىمية كبيرة في عموم المغة العربية خاصة لمن يريد التعمق في 
وفيم المغزى من  .المغة العربية ولفيم صحيح الدين وأمور الشرع والدين اإلسالمي بسيولة

 .القرآن الكريم واإللمام بأصول المغة العربية وأسس الكتابة السميمة

إن تحقيق األبعاد التربوية المرجوة من وراء تدريس الصرف العربي مرتبط بالطريقة 
وليذا  .دون تحقيق ىذه األبعاد المرجوة_ ال محالة _إن فشل الطريقة يحول .التي يقدم بيا

عمدت البرامج التربوية إلى إحداث تغيرات جذرية عمى مستوى تدريس مادة الصرف العربي 
وليذا ظيرت المدارس المسانية الحديثة وبدأت تقوم بدراسات جديدة في ميدان التدريس 

 .ومناىجو وطرائقو

 ما ىي أىمية تعميم الصرف العربي في مرحمة المتوسط؟ :ومنو نطرح اإلشكال اآلتي
 وما ىي الوسائل والطرق الناجحة لتدريسو؟ وأين تكمن صعوبة تعميمو وتعممو؟
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الدرس الصرفي في الطور المتوسط "ولإلجابة عمى ىذه األسئمة جاء بحثنا موسوًما ب
 .بين النظرية والتطبيق

لما لو من أىمية في نجاح العممية .وقد تناولنا ىذا الموضوع بالدراسة والتحميل
. التعميمية

 واقع : فأما الفصل األول فعنون ب :وقد قسمنا بحثنا ىذا إلى مقدمة وفصمين وخاتمة
تعميم الدرس الصرفي وأىميتو في مرحمة المتوسط السنة الثانية نموذجا حيث جاء فيو مفيوم 
عمم الصرف والنحو والصرف النشأة والتطور وتطرقنا فيو كذلك إلى وسائل تعميم الصرف 

 .واألىداف وختمناه بالميزان الصرفي

أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة ميدانية لواقع تدريس الصرف في مرحمة 
 فأوردنا في مطمعو ذكر إلجراءات الدراسة وذلك بتقديم بعض  .المتوسط خاصة السنة الثانية

 ثم تبعناه بتحميل بيانات االستبيان حيث تم تقديم  .المعمومات الخاصة بالعينة ومكان الدراسة
 وبعد ذلك  .ثم قمنا بتحميل وعرض النتائج.  إحداىما لألساتذة واألخرى لمتالميذ.استبيانين

. ختمنا الفصل الثاني بجممة من االقتراحات والحمول التي إستخمصناىا من خالل الدراسة
وتوجنا بحثنا ىذا بخاتمة كانت عبارة عن جممة من النتائج المتحصل عمييا من خالل ىذا 

 .البحث والدراسة

واعتمدنا في بحثنا عمى المنيج الوصفي اإلحصائي وىو منيج ييدف إلى تحديد 
 .الوضع الحالي لموضوع الدراسة والعمل عمى وصفيا

 كتاب الكامل في النحو والصرف  :أما عن أىم الكتب التي اعتمدنا عمييا فنذكر منيا
وكتاب المدخل إلى عمم النحو والصرف لعبد العزيز عتيق وأيضا  .واإلعراب ألحمد قبش

 . ومعجم لسان العرب البن منظور.كتاب الصرف الكافي أليمن أمين

وقد واجيتنا جممة من الصعوبات كان من أبرزىا تداخل عمم الصرف بالنحو في بعض 
النقاط نجدىا أما من الناحية المعاكسة ليا وىي كثرة المراجع في بعض العناصر عندما تمت 
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 ىذا إضافة إلى صعوبة الدراسة .دراستيا وىو ما أخمط عمينا األمر في بعض األحيان
 .الميدانية وتوزيع اإلستبيانات عمى تالميذ اإلكمالية

وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساندنا في إنجاز ىذا العمل ولو بكممة 
 جزاه اهلل خيرا ونسأل اهلل التوفيق والسداد فيو ولي ذلك .والشكر الموصول لألستاذ المشرف

 .والقادر عميو

. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

 
 
 

 

 : األولالفصل
 واقع تعلين الدرس الصريف وأمهيته يف هرحلة التعلين ادلتىسط- 

 السنة الثانية منىذجا

 هفهىم علن الصرف -1

 النحى والصرف النشأة والتطىر -2

 وسائل تعليوه -3

 تعليوية الصرف -4

 اهدافه -5

 ادليزاى الصريف -6
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 :مفيوم الصرف- أوال
 :تعريف الصرف لغة- 1

" صرف"جاء في لسان العرب لفظة 
 1"رد الشيء عن وجيو"
 بمعنى 2"ال يقبل منو صرف وال عدل"وقد وردت لفظة الصرف في الحديث الشريف  -

. التوبة
.  أو ىو الوزن والكيل كما يقول الفيروز أبادي في قاموسو المحيط3"والعدل والفدية" -
 4وقيل الزيادة والفضل... وقيل الصرف ما يتصرف بو  -
. 127/التوبة" صرف اهلل قموبيم: " ومنو قولو تعالى5وكذلك الصرف ىو التحويل والتغيير -
24/سورة يوسف" كذلك لنصرف عنو السوء والفحشاء: "وقولو -

6 .
65/الفرقان" والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جينم: "وقولو -

7 .
إذن التصريف والصرف لغتان بمعنى واحد وىو لغة التغيير، ومنو تصريف الرياح أي  -

 .8تغييرىا

سورة " وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض: "قال اهلل تعالى -
. 9164/البقرة

                                                 
-11، دط، دت، ص7ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري، لسان العرب، دار صادر بيروت لبنان، ج- 1

. ، مادة َصَرفَ 12
 .91، ص3د الدين محمد قوب الفيروز أبادي الشيرازي، القاموس المحيط، دار العمم لمجميع، بيروت، لبنان، ججم- 2
 .91رجع نفسو، صم- 3
 .79، ص6مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج- 4
 .19ص, دار التوثيقية لمتراث القاىرة, أيمن أمين عبد الغني، الصرف الكافي- 5
 .24: سورة يوسف اآلية- 6
 .65: سورة الفرقان اآلية- 7
 ، بيروت لبنان، 1دار الكتاب العربي، ط, محمد سالم محيسن، تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب القرآن- 8
 .15ص, ه1407,م1987 
 .164: سورة البقرة اآلية- 9
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46/األنعام" انظر كيف نصرف اآليات ثم ىم يصدفون: " وقولو تعالى-
1. 

. 412االسراء" ولقد صرفنا في ىذا القرآن ليذكروا- "

والتصريف مصدر الرباعي  (َصَرفَ )فمن حيث اختالفيما اشتقاقا أن الصرف مصدر 
. 3(َصّرفَ )

: تعريف الصرف اصطالحا- 2
ىو عمم يبحث عن أبنية الكممة العربية وضعيتيا وبيان حروفيا من أصالة، أو زيادة، أو  -

 4...حذف، أو صحة، أو إعالل، أو إبدال
كذلك يعني التغيير الذي يطرأ عمى ىيئة الكممة ألسباب معنوية أو لفظية ونقصد بو  -

 5.الييئة البناء الخارجي لمكممة
تحويل األصل الواحد إلى : بالمعنى العممي: كما ورد تعريف آخر في كتاب شذى العرف -

أمثمة مختمفة، لمعان مقصودة، ال تحصل إال بيا، كاسمي الفاعل والمفعول، واسم 
 6.التفضيل والتثنية والجمع، إلى غير ذلك

ت بإعراب وال سعمم بأصول يعرف بيا أحوال أبنية الكممة، التي لي: وبالمعنى العممي -
 7.بناء

فيو تحويل األصل الواحد إلى أمثمة مختمفة لمعان مقصودة، ال تحصل تمك المعاني إال  -
 8.بيذا التغيير

ن التصريف عند سيبويو  - كما نقول أيضا أن الصرف والتصريف عند المتأخرين واحد، وا 
يختمف عن الصرف، إذ أن التصريف عنده يمثل الجانب العممي، وأن الصرف يمثل 

                                                 
 .46سورة األنعام اآلية - 1
. 41سورة اإلسراء - 2
 . 17 ص،2010  اربد األردن،،1 طعالم الكتب الحديث، ادي نير، الصرف الوافي دراسات وصفية تطبيقية،ف- 3
 .19 ص(مرجع سابق) عبد الغني،أمين أيمن - 4
 .202ه،  ص1416م، 1995 ،2، طخير الدين ىني، المفيد في النحو والصرف واإلعراب، دار الحضارة- 5
 ه،1424م، 2003 دار الفكر، د ط، بيروت لبنان،أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، شدى العرف في فن الصرف،- 6

 .5ص
 .5، ص نفسورجعم- 7
 .137 ص  ،2016 ،1 ط موسى عبد القادر العزة، النحو والصرف في المغة العربية، الجنادرية لمنشر والتوزيع،-8
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الجانب النظري، فيو يرى أن التصريف ىو أن نبني من الكممة بناء لم تبنو العرب عمى 
التصريف عنده بمعنى التدريب أي أننا نتعمم كيف نبني  وزن ما بنيتو، وىذا يعني أن

القواعد الموضوعة المستقمة من أبنية العرب التي كممة لم تنطق بيا العرب عمى وفق 
 1.نطقوا بيا

كذلك لدينا تعريف آخر، فيو العمم الذي تعرف بو كيفية صياغة األبنية العربية وأحوال 
ىذه األبنية، فيو يدرس بنية الكممة العربية وتركيبيا ووزنيا والتغيرات التي تحدث عمييا من 

دغام قبل  بدال، وا  عالل، وا   في الجممة لتكون عمى وزن خاص وىيئة انتظامياتصريف وا 
. خاصة
 2. الصرفي واإلعالل واإلبدال وغيرىان الصرف المشتقات بأنواعيا والميزام ويتناول عل -

: موضوع عمم الصرف- ثانيا
موضوعو ىو المفردات العربية، من حيث البحث عن كيفية صياغتيا إلفادة المعاني، أو  -

عالل وأصالة وزيادة ونحوىا  3.من حيث البحث عن أحواليا العارضة ليا من صحة وا 
ىي االسم المتمكن والفعل المنصرف، دون ماعداىما، فالحرف بجميع  (المفردات العربية) -

. أنواعو واالسم المبني واألفعال الجامدة، ال يجري البحث عنيا في عمم الصرف
فال يبحث في األسماء المبنية كالضمائر، وال في األسماء األعجمية كيوسف، وال في  -

. األفعال الجامدة كعسى وليس، وال في الحروف بأنواعيا المختمفة
 .فالحروف ال يجوز فييا التصريف ألنيا مجيولة األصل والحروف جامدة ال تتصرف -

نحو بئس، ونعم، عسى، وليس، وحبذا، ال يجوز فييا التصريف، : واألفعال الجامعة -
 4.لمشابيتيا لمحرف

كذلك نقول أن عمم الصرف يتناول األسماء العربية المتمكنة وىي في عمم النحو االسم  -
 5.نصب ورفع وجر، ويتعامل مع األفعال المتصرفة جميعيا: الذي يقبل الحركات الثالث

                                                 
 .10و9 ص(مرجع سابق) ادي نير، الصرف الوافي دراسات وصفية تطبيقية،ف- 1
 .7ص ه،1431-م،2010 عمان، ،1 ط رحاب شاىر محمد الحوامدة، الصرف الميسر، دار الصفاء لمنشر والتوزيع،-2
 .18ص ه،1434 ،م2013 بيروت لبنان، ، ،2 طلممولى مال عبد اهلل الدتفزي، األساس في الصرف، دار ابن حزم،- 3
. 19، صنفسو رجعم- 4
 .9، ص(مرجع سابق) رحاب شاىر محمد الحوامدة، -5
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: دواعي وظروف نشأة النحو- ثالثا
الذي جعل -أن العرب لما أحسوا الخطر يحّدق بأغمى ما يممكون ىو القرآن الكريم 

وأّن الّمحن قد طالو مما دعاىم إلى التفكير في وسيمة لضبط - منيم خير أمة أخرجت لمناس
المسان من الزيغ واالنحراف والظالل؛ ألن الّمحن ظير في كالم الموالي والمتعربين من عيد 

أنا من قريش ونشأت في بني سعد، : "فقد روي أن رجال لحن بحضرتو فقال (ص)النبي 
!". فأّنى لي الّمحن

وتكاد ىذه الروايات تجمع عمى أن العرب أحسوا في نحو منتصف القرن األول اليجري - 
إذ بالتعايش . بيذا الخطر بسبب ما فشا من المحن عمى األلسنة نتيجة احتكاك العرب بالعجم

. بين األبناء إلى لغة حضرية خاصة، وتنوعت إلى ليجات محمية

إن ظاىرة المحن التي طالت القرآن دعت أصحاب اليمم إلى التفكير في وسيمة تخدم - 
. القرآن ولغة القرآن، وتروى في ىذا روايات عديدة أقربيا إلى الصواب أن أعرابيا سمع قارئا

 .(3التوبةاآلية)" ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلوُ "أن اهلل بريء : "يتمو قولو تعالى

فيذا المحن الذي " ء اهلل من رسولوىأوبر: "فتوىم عطفو عمى المشركين فقال (رسولو)جد ن- 
وتستند الروايات . طال القرآن الكريم دفعيم إلى التفكير في وسيمة تحفظ القرآن من المحن

ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني ثم الميثي سنة ). التاريخية إلى أن أبا األسود الدولي
أنو أول من تنبو إلى ىذا ( رضي اهلل عنو)من أصحاب اإلمام عمي بن أبي طالب  (ه69)

الحظر، وأنو من فكر في درئو عن المغة العربية والقرآن، ونقموا أنو شاور في ذلك اإلمام 
. عمي بن أبي طالب

أنح ىذا النحو، وقيل إنو شاور : ألقى إليو أن الكالم اسم وفعل وحرف وقال لو: فقيل     - 
. 1زيادا أمير العراق من قبل بني أمية فأمره بوضع عالمات اإلعراب

 
                                                 

 .5،6ه، ص1436م، 2015 رويبة الجزائر،، د ط،التواتي بن التواتي، المدارس النحوية، دار الوعي- 1
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: النحو والصرف النشأة والتطور- 1
: نشأة النحو- أ

نشأة النحو العربي عمى ضفاف شط العرب، وربتو البصرة وليدا، وغذتو الكوفة بمبانيا  -
. ورعتو دار السالم بين الرصافة والكرخ

فريقيا، واألندلس والمغرب، محتميا بظالل القرآن -  ثم امتد صوبو إلى الشام، ومصر وا 
. ومنصوبا تحت راية اإلسالم

كانت إنطالقتو األولى عمى يد اإلمام عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو، حينما عيد إلى - 
وتابع تالمذتو - أبي األسود الدؤلي، أن ينحو نحوه فوضع األسود منو األصول األولى 

ثم جاء ابن إسحاق - ونصر بن عاصم- وميمون األقرن- عنبسة الفيل: النبياء عممو مثل
. ففتق أزىاره وشرح عممو، ومد قياسو- الحضرمي

وتوالت الجيود حتى " إكمالو"وأكمميا في " جامعة"وأن عيسى بن عمر قد جمعيا في - 
. 1انتيى األمر إلى كتاب سيبويو

: اإلمام عمي بن أبي طالب يضع أصول النحو- 

لقد تربى اإلمام عمي بن أبي طالب في مدرسة القرآن والبالغة النبوية واكب نزول القرآن - 
بالرفيق  (ص)واىتم بجمعو بعد التحاق الرسول . وعرف فييم نزل، وأين نزل؛ وكيف نزل

جعمتو يستقى منابع المغة ممن  (ص)األعمى فكان لو مصحفو وقراءاتو ومالزمتو لمرسول 
مع أنو كان من كتّاب النبي عميو . أوتى جوامع الكمم، وكان حريصا عمى معناىا ومبناىا

 2.الصالة والسالم المقربين

                                                 
م، 2008 بيروت لبنان، ،2 طمحمد مختار ولد أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العممية،- 1

 .23صه، 1429
 .44-43، ص نفسورجعم- 2
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: (ه69ت)أبو األسود الدؤلي 

 لقد كان ظالم بن عمرو بن سفيان المشيور بكنيتو من سادة العمماء في عصره، فقد اشتير 
وكان في مقدمة كل فئة منيا وكان من وجوه القراء . ذكره في مجموعات من الناس

والمحدثين والشعراء والنحويين، كما يرتفع صيتو بين األشراف والفرسان وفي كل مجال لو 
. ذكر

كل ىذه الصفات مكنتو أن يعيش طيمة حياتو مكرما في البصرة بعدما كان عامال لإلمام - 
. عمي بن أبي طالب

ن اتصالو الوثيق باإلمام عمي وابن عمو عبد اهلل بن عباس المغوي فانفتحت أمامو أبواب . وا 
 المتميز أن وضع المبنات األولى في الخطة التي هوكان من نتائج فكر. التفكير واإلبداع

. اإلمام عمي بن أبي طالب. رسميا لو

: وقد مر ىذا العمم في نشأتو كسائر العموم األخرى بأطوار عدة- 

 :(بصري)طور الوضع والتكوين : األول- 1

ىذا الطور من عصر واضع النحو أبي األسود الدؤلي إلى عصر لخميل بن أحمد - 
 1.الفراىيدي وانتيى وضعو في عصر بني أمية

أي قرابة قرن من الزمن، تكامل وضع األسس األولية ليذا العمم ورسمت أصولو واستنبطت 
                                                                                .2قواعده

ىو الطور الذي كانت فيو العموم مختمطة فقد كانت عموم الصرف والنحو وعمم القراءات - 
نما كان اإلعتماد . في حالة اختالط دون وجود أية حركة تعنى بتصنيفيا وتمييزىا وا 

                                                 
 .27م، ص1995 كورنيش النيل القاىرة، ،2 طمحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة، دار المعارف،- 1
 .19، ص(مرجع سابق)محمد مختار ولد أباه، - 2
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.  في ىذه المرحمة، عمى ما يحفظو الناس في صدورىم

: ظيرت طبقتان بعد أبي األسود الدؤلي وىما- 

 التي أخذت عن أبي األسود واستمرت في تثمير ما تمقتو عنو، ووفقت إلى :الطبقة األولى- 
ذاعتو بين الناس، وكان من أفذاذ ىذه  استنباط كثير من أحكامو وقامت بقسط في نشره وا 

. ونصر- عنبسة بن معدان الفيل. الطبقة

 1.ويحي بن يعمر العدواني- وعبد الرحمان بن ىرمز

امتازت ىذه الطبقة بقمة اإلنتاج النحوي واتسامو بشبو الرواية لممسموع وانعدام فكرة - 
. القياس

. إذا كان معظم اعتمادىم عمى الحفظ والرواية- 

 التي كانت أكثر عددا من سابقتيا، فقد كان أوفر حظا في ىذا الشأن :الطبقة الثانية- 
فازدادت المباحث لدييا، وأضافت كثيرا من القواعد، ونشأت حركة النقاش بينيما فحدث في 
تتبع النصوص واستخراج الضوابط، واستطاعت التصنيف فدونت فيو بعض كتب مفيدة، كما 

. ظيرت حركة تأليف الكتب التي كانت خميطا بين النحو والصرف والمغة واألدب

: (بصري كوفي)طور النشوء والنمو : الثاني

ىذا الطور من عيد الخميل بن أحمد البصري، وأبي جعفر محمد ابن الحسن   -
 2.الرؤاسي إلى أول عصر المازني البصري

امتاز ىذا الطور بالجيود المشتركة في تطور عمم النحو بين العمماء البصريين   -
 .والكوفيين

                                                 
 .28، ص(مرجع سابق)محمد الطنطاوي، - 1
 .27، صمرجع نفسو- 2
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فقد تالقت فيو الطبقة الثالثة البصرية برئاسة الخميل األولى الكوفية بزعامة الرؤاسي   -
وكان بعدىما طبقتان من كل البمدين فوثب ىذا الفن وثبة حي بيا حياة قوية أبدية بعد فمقد 

اتجيت أنظارىم إلى مراعاة أحوال األبنية أيضا، لمحفاظ عميو من المحن وضوع أواخره لقواعد 
 .النحو

وال ريب أن لمصرف من بين سائر عموم المغة العربية قرابتو الدنيا بالنحو، عمى أن   -
 1.الخميل وىو غرة جبين ىذا الطور قد جمع بين المغة والنحو

في بداية ىذا الطور نشط العمماء في التقصي واالستقراء لممأثور عن العرب، وفي   -
إعمال الفكر واستخراج القواعد وكان بسبب ذلك النشاط ىو التنافس بين أىل البمدين 

 .(البصرة والكوفة)
: (بصري وكوفي):  والكمالالنضجطور : الثالث

ويعقوب - إمام الطبقة السادسة-ىذا الطور من عيد أبي عثمان المازني البصري   -
 الكوفي ببن السكيت الكوفي إمام الرابعة إلى آخر عصر المبرد البصري شيخ السابعة وثعل

 .شيخ الخامسة
 .ة البمديةبيولقد شمر الجميع عن ساعد الجد ونزلوا الميدان تسوقيم العص  -
حامات تقض المضاجع وتعز في ففمقد تعصب كل مذاىبو فكانت مناظرات وا    -
 .النفوس

 ما فات السابقتين، وشرحوا مجمل فأكممواكل ذلك دعاىم إلى االنيماك والنشاط،   -
 وضع وأكممواكالميم، واختصروا ما ينبغي وبسطوا ما يستحق، وىذبوا التعريفات، 

االصطالحات، ولم يدعوا شيئا منو إال نظره وال أمرا من غيره إاّل فصموه يخمص النحو من 
 .2الصرف

                                                 
 .31-30ص ،(مرجع سابق)محمد الطنطاوي، - 1
 .35مرجع نفسو، ص -2
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: نشأة الصرف العربي- ب
بدأ الصرف العربي مع النحو أول األمر، وأول من أسس بنيانو، ىو اإلمام عمي بن 

، عندما رفع بصحائف إلى أبي األسود الدؤلي وأخذت األبواب (رضي اهلل عنو)أبي طالب 
تنتظم عند أغمب العمماء عمى أسس منيا اعتماد األصل والفرع، وأخرى اعتمدت قوة العمل 
واألىم والميم، وكان المصنف األول الذي ضم عمم الصرف مع النحو ىو كتاب سيبويو 

فمثال نجده يقدم أبواب المصادر عمى أبواب األفعال ألنو يعد المصدر ىو األصل واألفعال 
فرع عمييا، وكذلك تقديمو بعض المواد الداخمية بعضيا عمى بعض اعتمادا عمى قوة العمل 
فمثال نجده يقدم نون التوكيد الثقيمة عمى الخفيفة ألن الثقيمة أقوى وأوكد في العمل، وقدم 
مجموعة من األبواب التي تقترب من النحو أو تشترك معو ومنيا النسب والتثنية والعدد 

وغيرىا، عمى األبواب التي تتناول التصريف ... والجمع والتكسير، والمقصود والمدود
األبنية وحروف الزوائد واإلعالل، واإلبدال : الخالص في بنية الكممة ومن ىذه األبواب

. والحذف حتى يختم باألبواب الصوتية وأىميا اإلدغام
ويرى الباحث أن المازني ليس ىو أول من فصل الصرف عن النحو ألن سيبويو جاء - 

بالصرف مفصوال عن النحو في كتاب واحد والمازني أخذ مادتو العرفية من كتاب سيبويو ولم 
 1.يتطرق إلى المادة النحوية فحسب لو أنو قد فصل العممين

تكاد تكون طريقة سيبويو في عرض المادة الصرفية مشابية لطريقة عرضة لممادة 
النحوية، فنالحظ كثرة األمثمة والشواىد وال يترك المسألة الواحدة حتى يستوفييا في الشرح 

قد استطاع سيبويو أن يتمثل صورة الموضوع : "بقولو: واإليضاح ذىب الدكتور حسن عون
الذي يعالجو رغم ضخامتيا ومنيج الدرس رغم بدايتو، تمثال يقوم أساسا عمى النظر في 

المفظ المفرد أو الكممة، ثم النظر في الجممة أو التركيب وقد جمع بينو بين قضايا النحو مع 
يمكن القول إن سيبويو ىو "قضايا العرف، إلى جانب القضايا المتعمقة باألصوات والداللة

 2.األساس الذي انطمق منو عمماء عصر النشأة في ترتيب مؤلفاتيم

                                                 
مقدمة لنيل شيادة  أمجد يوسف خمف، الترتيب في الصرف العربي النشأة والتطور إلى القرن العاشر اليجري، رسالة -1

 .171م، ص2015-ه1436جامعة ذي القار الماجستير في المغة العربية وآدابيا ، 

 .22مرجع نفسو، ص- 2
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يعد ابن السراج رأس ىذه المجموعة فقد أبدع في الترتيب والتنظيم وتصنيف الموضوعات * 
داخل األبواب وقد سار عمماء ىذه المرحمة عمى منوالو وأوليما أبو عمى الفارسي وابن جني، 
وعبد القاضي الجرجاني وقد امتازت ىذه المرحمة بجمع المتفرقات المتشابو تحت باب واحد، 

فمثال نجد ابن السراج قد تتبع الزوائد في باب النسب وكل ما يمحق بيا حتى أتميا عمى 
انتقل إلى غير الزوائد واستمر في تفضيالتيا دون خمط واضطراب،  بم وجييا الصحيح 

 1.وكان يسير وفق ترتيب منظم وممنيج لتمك الّتفرعات

فقد استطاع عمماء ىذه المرحمة والتي مثميا ابن السراج وختمت عند عبد القاىر 
الجرجاني أن يخطوا بالترتيب الصرفي خطى واضحة المعالم، وذلك من خالل التنظيم 
والترتيب واختصار العنوانات ووضع المقدمات، التي يشرح فييا لمعالم منيجو فيستطيع 

القارئ أن يتصور الطريقة التي سوف يسير عمييا صاحب المؤلف، وأن يميز بين أبواب 
النحو وأبواب الصرف من جية، دون تعب وعناء وىذه إشارة إلى أن التأليف في ىذه 

.  من عصر النشأةواالنتقالالمرحمة نحل مرحمة التطور 
يعد الزمخشري رأس مدرسة وكان فريدا في ترتيبو لألبواب الصرفية فقد وزع مباحث 

الصرف عمى أقسام الكالم المعيود في النحو، وجعل قسما رابعا أطمق عميو المشترك، وكان 
. ترتيبو سيال واضحا

وىذا لم نجد لو أثرا في  (الخط)أضاف ابن الحاجب بابا جديدا في الصرف أطمق عميو 
 2.(النشأة والتطور)المرحمتين السابقتين 

رتب ابن عصفور كتابو بأدق صورة وأوضحيا ويبدوا أنو ىناك تشابيا بينو وبين ابن 
السراج الذي أخذ مادتو عن سيبويو إال أن ابن عصفور قد أحصى أبنية األسماء كما فعل 

سيبويو مع دقة التسمسل اليرمي في ترتيب تمك األبنية، وقد قسم األبواب باعتبار حالة اإلفراد 
. والتركيب

                                                 
 .172 ، صأمجد يوسف خمف، مرجع سابق- 1
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إلى كتب بدأ بالنحو  (اليمع)لم يأت السيوطي بأبواب جديدة في الصرف وقسم مؤلفو 
. وانتيى بالصرف وجعل ترتيب األبنية بين المجموعة قسما خاصا

تباينت مرحمة النضج واالستقرار بين التطور الذي ىو امتداد لممرحمة الثانية بعد النشأة 
وبين االستقرار فقد مثل الزمخشري استمرارا لمتطور من خالل الترتيب الجديد الذي انحمو 

عمى منظومة التأليف ودمج بين النحو والصرف، وكذلك توظيف الشعر التعميمي في التأليف 
 1.متمثال بإبن مالك إال أنو لم يأت بأبواب جديدة

تباينت حالة التقديم والتأخير واالنفصال والدمج في الصرف العربي مع النحو في 
المراحل الثالثة إال وىي عدم استقرار الصرف عمى وتيرة واحدة مع النحو، فمرة يأتي قبل 

النحو في المؤلفات، ومرة يتأخر وتارة أخرى يأتي في مصنف مستقل، وأخرى يأتي مع النحو 
فمم يثبت لو االنفصال التام حتى نياية المرحمة األخيرة بل ادخل في مؤلف واحد كما فعل 
أبو حيان األندلسي والسيوطي عمى الرغم من أنيما اطمعا عمى أنواع المؤلفات الصرفية 

. 2والنحوية السابقة المتخصصة وغير المتخصصة
  :وسائل تعميمو- رابعا

تعتمد طرائق التدريس والسيما تدريس القواعد عمى تمك األساليب واآلليات التي يشترك 
فييا طرف العممية التعميمية، من معمم ومتعمم لكي يصل المتعمم في نياية الدرس إلى إدراك 

وفيم بأقل جيد وفترة قصيرة، وىذا ما يجب فيو حب القواعد المغوية واستدراكيا بطريقة 
: مباشرة وغير معقدة، ومن ىنا طرائق تدريس المغة العربية كاآلتي

 :طرائق قديمة -1
: الطرائق االستقرائية - أ

يبدأ فييا المعمم بتسجيل مجموعة من األمثمة التي "ويعني بيا تمك الطريقة التي 
تتضمن القاعدة أو المفيوم ثم يحاول المعمم أن يجمب انتباه الطالب إلى كل ىذه األمثمة 

حتى يستطيعوا استنباط القاعدة النحوية المطموبة من ىذه األمثمة، ويمي ذلك تسجيل القاعدة 
عمى السبورة، ثم يذكر بعض التطبيقات لتدريب الطالب عمى القاعدة النحوية المدروسة، 
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وليذه الطريقة أنصار وخصوم فأنصار يعتبرونيا أنجح الطرق ألنيا تعمل عمى حفز تفكير 
الطالب، وتوصل إلى الحكم العام تدريجيا، وذلك يجعل معناه واضحا جميا، فيصير التطبيق 

عميو سيال، ثم أنيا تتخذ األساليب والتراكيب أساسا لفيم القاعدة، وتمك ىي الطريقة 
الطبيعية، ألنيا تمزح القواعد باألساليب، ثم أنيا تحرك الدوافع النفسية لدى المتعمم، فينتبو 

 1"ويفكر ويعمل
ومنو إن ىذه الطريقة من الطرق التي يستعمميا المعمم في تدريسو، والتي تتمثل في 

رفاقيا بالقاعدة التي تناسبيا والتي تسيل عممية الفيم بشكل مباشر من خالل  وضع أمثمة وا 
التمثيل والتدريب عمى التطبيقات وىذه الطريقة ليا أنصار الذين يعتبرونيا أحسن الطرق 

 .حيث أنيا تساعد عمى إنجاح العممية التعميمية لموصل إلى نتائج جيدة
يركزون عمى أنيا بطيئة في "إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الخصوم ىذه الطريقة 

إيصال القاعدة النحوية إلى الطالب، ثم إن المعمم غالبا ما يكتفي بمثال ومثالين ثم يقفز إلى 
القاعدة مباشرة، وبالتالي فإن الطالب يجدون الكثير من العنت والمشتقة فييا، كما أن األمثمة 

 2"التي تذكر تكون أمثمة مبتورة العالقة بينيا، وليس بينيا ال صمة فكرية وال صمة لفظية
وعميو إن خصوم ىذه الطريقة يرفضونيا ألنيا ال توصل المتعمم إلى اليدف الذي 

يسعى إليو والمتمثل في الخروج من صفة بقاعدة مفيومو، ويرون أن فييا صعوبة ومشقة في 
. الفيم كونيا تحتوي تمثيال قميال

:  الطريقة القياسية- ب
أقدم الطرق التي احتمت في الماضي مكانة عظيمة في تدريس "وتعتبر ىذه الطريقة 

القواعد، فيي تبدأ بتقديم القاعدة ومن ثم توضيحيا ببعض األمثمة المحددة والمباشرة من قبل 
المعمم، ثم يأتي بعد ذلك التطبيق فتعزز وترسخ القواعد في أذىان التالميذ بتطبيقيا عمى 

حاالت مماثمة، أما األساس الذي تقوم عميو ىذه الطريقة فيو عممية القياس االستداللي الذي 
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يقوم عمى االنتقال من الحقيقة العامة إلى الحقيقة الجزئية ومن المقدمات إلى النتائج، وىي 
. 1"بذلك إحدى طرائق التفكير التي يسمكيا العقل البشري

ومن ىنا ىذه الطريق تعتمد أساسا عمى تقديم قاعدة الدرس أوال ثم يتم توضيحو بأمثمة 
يحددىا المعمم، وذلك لترسيخ تمك القاعدة في أذىان المتمدرسين وتطبيقيا بشكل سيل، كما 

. أنيا تنتقل من فيم األشياء العامة وصوال لألشياء الجزئية لتوظيف القياس بشكل جيد
فأنصار ىذه الطريقة يرون أنيا "إضافة إلى ىذا كمو أن لكل طريقة أنصار وخصوم، 

تتيح لممعمم التحكم بالمنيج المقرر وتوزيعو عمى مدار العام بيسر وسيولة، كما أنيا تساعد 
 بقواعد المغة المفيدة ألنيا تشغل عقل التالميذ بحفظ القواعد واستظيارىا اإللمامالتالميذ عمى 

عمى أنيا غاية في ذاتيا، وتفاجئ الطالب بالحكم العام مما يؤدي إلى شعوره بصعوبة المادة 
 2"وتوظيفيا فرصة كافية لمتدريب عمى تطبيق القواعد إتاحةالتعميمية، كما أنيا قاصرة عن 

وعميو نجد أنصار الطريقة القياسية يرون أنو ينبغي إعادة المناىج المقررة عمى التالميذ 
بأسموب سيل لتبسيط عممية التعميم عمى المتمدرس من خالل تصرف المعمم في توزيع ىذه 
المناىج بكل أريحية أما خصوميا يرونيا ليست مفيدة كونيا تتطمب من المتعمم فقط حفظ 

... القواعد واستظيارىا دون الخروج بنتيجة، أي دون تطبيق وتدريب
: (طريقة النص)الطريقة المعدلة - ج

التي تقوم عمى تدريس القواعد من خالل عرض نص متكامل )ويقصد بيا الطريقة 
المعاني، أي من خالل األساليب المتصمة األمثمة المنقطعة المتكمفة التي ال تجمع شتاتيا 

جامع وال تمثل معنى يشعر الطمبة أنيم بحاجة إليو، فتبدأ بعرض نص متكامل يحتوي عمى 
معاني يود الطمبة معرفتيا، فيكمف المعمم الطمبة بقراءة النص ومناقشتيم فيو لفيم معناه 

 3".فالتدريس بيذه الطريقة يمكن المعمم من تدريس القواعد
 

                                                 
وامدة، أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق، دار الميسرة لمنشر فؤاد الح راتب قاسم عاشور، محمد -1
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 .من خالل المغة واألدب من خالل عبارات قيمة في موضوعات تيم الطمبة
ومن ىنا إن ىذه الطريقة تقوم عمى عرض نصوص متكاممة المعاني مما تحممو من 
أحداث وأفكار، ثم عندئذ يقوم المعمم بتكميف طمبتو بقراءة النص ثم يناقشيم في المفردات 

 الجمل الموجودة داخل النص لتحميميا إلىإبرازالغير مفيومة لتسييل الفيم ويمجأ كذلك 
. واستخراج في األخير قاعدة لغوية يسيل استيعابيا

وبالرغم من أن ىذه الطرائق قديمة إال أنيا مستعممة إلى يومنا ىذا لما ليا من 
. إيجابيات في تدريس القواعد وترسيخيا في أذىان المتعممين

: طرائق حديثة- 2
:  طريقة المحاضرة - أ

ترجع بدايات ىذه الطريقة إلى العيود اليونانية والرومانية القديمة، ثم طبقيا العرب 
والمسممون أيام النيضة العممية ويقصد بيا قيام شخص ما بتزويد مجموعة من الدارسين أو 
األشخاص بمجموعة من القضايا أو المفاىيم المتعمقة بموضوع معين، وتصمح ىذه الطريقة 
في التدريس في وضعيا وتحديدىا ما دام أن دور المحاضر ىو نقل المعمومات وىذه من 

. 1أبرز مميزاتيا
:  الطريقة االستداللية- ب

وفييا يتم استنتاج لمكميات من الجزئيات، ولمجزئيات من الكميات والمدرس الناجح ىو 
الذي يمجأ إلى استخدام ىاتين الطريقتين في الوقت المناسب، وبعد أن ينتيي ىو الذي يمجأ 
إلى القياس، وذلك لتزويد التالميذ بالمادة التي يدور حوليا تفكيرىم وليثبت ما انتيوا إليو من 

 2.حكم عند استنباط القاعدة
 
 
 
 

                                                 
، القاىرة، مصر، 1يطي، تدريس النحو العربي في ضوء االتجاىات الحديثة، دار المصرية المبنانية، طسلظبية سعيد ال- 1
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:  طريقة االكتشاف- ج
تعد طريقة االكتشاف من أبرز االتجاىات الحديثة في التعمم الذاتي الذي تنادي بو 

التربية الحديثة، ويرجع الفضل في انتشارىا إلى العالم برونر والشرط األساسي لحدوث التعمم 
عادة بنائيا  .1باالكتشاف ىو معالجة الفرد المتعمم لممعمومات التي يتمقاىا وتمثمو ليا، وا 

ويغمب استخدام ىذه الطريقة عندما يتعمق موضوع الدرس بقضية أو مشكمة ما، وأساس 
ىذه الطريقة أن التمميذ في اكتشافو لممعرفة يفيميا بمعنى، ويحتفظ بيا لمدة طويمة، وذلك 

. 2يستطيع توظيفيا في مواقف متشابية أو جديدة
اكتشاف )وفي ىذه الطريقة يوجو التمميذ من قبل المدرس لكي يكتشف المبدأ أو القاعدة 

، وفي ىذه الطريقة يكون المتعمم نشطا، (اكتشاف غير موجو)، أو يكتشف بنفسو (موجو
وايجابيا ألنو محور العممية التعميمية، والمدرس يتمثل دوره في التوجيو واإلرشاد ويوجد ثالثة 

: أنواع لمتعمم باالكتشاف ىي
 .االكتشاف االستقرائي، واالكتشاف االستداللي - أ
 .االكتشاف القائم عمى معنى واالكتشاف غير القائم عمى معنى - ب
 3.االكتشاف الموجو، واالكتشاف غير الموجو - ت

:  الطريقة االستجوابية-د
جاباتيم ويقصد بيا الطريقة التي تعتمد عمى سؤال الطالب   عن دقائق الموضوع وا 

الذي يأخذونو في واجبات منزلية، وىذه الطريقة ال تحتاج إلى عمم غزير أو اطالع واسع أو 
 المنيج وىي تصمح إكمالجيد أو بحث من قبل المدرس، وىي كذلك تفيد المدرس في 

. لمموضوعات النحوية والتي ليست في حاجة إلى التفصيل
 حروف الجر، ان وأخواتيا، غال أن إجابات التالميذ عن :واإلضافة في الشرح مثل

األسئمة ال تعد كافية لمتطبيق ففي حصة القواعد النحوية مثال قد يمتزم الطالب بالتطبيق 
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 إلىومن أبرز عيوبيا أنيا تحتاج . أثناء الحصة، فقط دون حصص فروع المغة العربية
. 1تحضير دقيق من التالميذ
 :أما الطريقة الموالية فيي

 :الطريقة االقتضائية- ه
أي عرض أثناء ) أن القواعد تمارس في وقت اقتضائيا إلىيرجع سبب ىذه التسمية 
تدريسا بخطوات عممية دون أن تخصص حصص  (األدبدروس القواعد أو النصوص أو 

. 2لذلك
ويرى بعضيم أنيا الطريقة المناسبة لتدريس القواعد النحوية في المرحمة الثانوية الن 

التمميذ يدرك المعاني المجردة والكمية لألشياء ولذلك إذا ما واجو الخطأ في القراءة أو الكتابة 
.  القاعدةإلىيستطيع تمييز نوعو، وثم الرجوع 

 ىذه الطريقة في حال المراجعات النحوية لموضوعات سبق دراستيا وىذه  إتباعويمكن
. الطريقة متبعة في الكميات والمعاىد أكثر من المدارس الثانوية واالبتدائية

كما أنو توجد طرائق قائمة عمى نشاط المتعمم، أي أنيا تقوم عمى جيد التالميذ معا 
 :وتنظيم المعمم ليا حتى يتم استخراج القاعدة وىي

 :طريقة النشاط- و
ونقوم عمى أساس نفسي، يدعو الى استغالل فاعمية الطمبة، فيكمفون بجمع األساليب 

. 3، التي تتناول قاعدة من القواعد الصرفية أو النحويةواألمثمةوالنصوص 
 تعتمد ىذه الطريقة عمى نشاط الطمبة وفعاليتيم لكن معمم المغة العربية ال يستطيع إذ

تنفيذ طريقة النشاط بفاعمية وذلك بسبب ضيق الوقت، وقمة عدد الحصص ويستطيع أن 
 في إعداده الطمبة إلىيتالقى ىذا العيب بأنو يكتفي بأمثمة الكتاب المدرسي، ويطمب 

. 4المنزل
 

                                                 
. 71ص مرجع سابق، يطي، سلظبية سعيد ال- 1
. 72رجع نفسو، ص م-2
. 296وامدة، فنون المغة العربية وأساليب تدريسيا بين النظرية والتطبيق، صالحراتب قاسم عاشور، محمد فؤاد - 3
. 296، ص  مرجع نفسو-4



 واقع تعميم الدرس الصرفي وأىميتو في مرحمة التعميم المتوسط األول    الفصل

18 
 

 :طريقة حل المشكالت- ي
وتقوم ىذه الطريقة عمى دروس التعبير أو القواعد أو النصوص حتى يتخذ المعمم ىذه 
النصوص والموضوعات نقطة البدء واثارة المشكمة التي تدور حول ظاىرة أو قاعدة نحو ثم 

يمفت نظرىم الى أن ىذه الظاىرة ستكون دراسة موضوع النحو المقرر، ثم يكمفيم بجمع 
األمثمة المرتبطة بيدف المشكمة من الموضوعات التي بين أيدييم أو من غيرىا ومناقشتيا 

. معيم حتى يستنبط القاعدة
 :وتمر ىذه الطريقة بالخطوات التالية

. مرحمة المالحظة واستقراء الجزيئات أي دراسة ومالحظة النصوص المتوفرة -
. مرحمة استنباط أي استخراج القاعدة -
 بأمثمة وشواىد جديدة غير تمك التي استنبطوا القواعد اإلتيانمرحمة التعميم والتطبيق أي  -

. 1منيا
 وعميو يصبح الغرض األساسي من طريقة حل المشكالت ىو مساعدة الطمبة عمى 

إيجاد األشياء بأنفسيم، عن طريق القراءة العممية، وتوجيو األسئمة وعرض المواقف 
لى حميا،فالمختصون مقتنعون بنجاح الطمبة في معالجة القضايا إوالوصول  (المشكمة)

والمشكالت التي تصادفيم في حياتيم اليومية، حيث ترتكز المناىج الحديثة عمى اكتساب 
. 2الطمبة لممعرفة العممية بطريقة وظيفة وتقويميا واالحتفاظ بيا

 :وخالصة القول

، التي ىي الكتاب األخرى طرائق التدريس تشكل حجر الزاوية لعناصر المناىج إن
 يشترك توالفعالياوالمدرس والطالب، وىكذا فان طريقة التدريس ىي مجموعة من األساليب 

 تفيم إلىفييا طرفا العممية التعميمية الرئيسان، وىما المعمم والطالب لكي يصل التمميذ 
. المعمومات المطموبة بأقل جيد وأقصر وقت

 
                                                 

 عمان ,1ىدى عمى جواد الشمري، سعدون محمود الساموك، مناىج المغة العربية وطرق تدريسيا، دار وائل لمنشر، ط- 1
. 229 ص,2005االردن، 

ص ، 2005،  عمان االردن،1عبد المطيف بن حسن فرج، طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، دار السيرة،، ط- 2
125 .
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: تعميمية الصرف- خامسا- 
: المعمم  -1

يعتبر المعمم الحمقة األكثر أىمية بين حمقات ومكونات العممية التعميمية، إذ أنو 
العنصر الذي يقوم بعممية تطبيق المناىج وكذلك المتعمم إلى اكتساب والتعمم وذلك، من 
خالل العديد من الطرق العممية المقررة من طرف الييئات العميا المسؤولة عمى التعميم، 

ىو المرشد والموجو في ىذه المدرسة وعميو أن يستخدم ظاىرة اجتماعية في :"فالمعمم إذا 
التعمم، فينشط روح التعاون بين التالميذ، ويحثيم عمى العمل والعزم والمثابرة،فيضيف إلى 
وظائفيم الدراسية الفردية أعماال تربوية تنمي روح التعاون والعمل الجماعي بينيم، وتحفزىم 
إلى حب المعرفة واالستطالع الفكري والبحث العممي، كما تدفعيم إلى تقويم العمل وتنسيقو 

. 1"وتنظيمو
إنو ذلك الشخص الذي يعمق عميو اآلباء : "بقولو (محمد الطيب العموي)ويعرفو 

عدادىمواألميات والمجتمع اآلمال في تربية األطفال  . 2" لحياة شريفة كريمةوا 
فالمعمم إذا صاحب الميمة األسمى واألرقى، فيو المربي واألب واألم والقدوة لممتعمم، 
ومينة التعميم ىي تشريف قبل أن تكون تكميف لذلك وجب عمى المعمم أن يتحمى بكل خمق 

: من شأنو أن يرفع بو وبالمتعممين الذين يتخذونو قدرة ليم، ومن قول الشاعر أحمد شوقي
. "قم لممعمم وفو التبجيال كاد المعمم أن يكون رسوال"

وحتى نستطيع الحكم عمى المعمم بأنو معمم ناجح البد أن تتوفر فيو جممة من 
الخصائص والشروط تؤطره وتسيل من عممو حتى يتم بطريقة سمسمة ومنظمة ومطابقة 

. لتطمعات المتعممين وأوليائيم
 
 
 

                                                 
في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة، وتدريس المغة العربية في  يوسف مارون، طرائق التعميم بين النظرية والممارسة- 1

. 60، ص2008 لبنان ، ،لكتابة، دطلالتعميم األساسي، المؤسسة الحديثة 
 ،  دار صابر، بيروت، لبنان د ط،،1البحث، قسنطينة، ج أحمد شوقي، التربية واإلدارة بالمدارس الجزائرية، دار- 2

. 17، ص1982
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 :خصائص المعمم الناجح /1

. االلتزام الفطري بأنظمة ولوائح التعميم المدرسي - -
. الرغبة الطبيعية والميول الفطرية لممارسة التدريس - -
. الذكاء المناسب والمباقة وسرعة البديية - -
المعرفة والثقافة وسعة االطالع فال يكتفي المعمم باالطالع عمى المقررات الدراسية  - -

وقراءتيا والتحضير ليا والمفروض أن يمم بمعمومات إضافية مستوحاة من قراءات 
. (مجالت. صحف. كتب متنوعة)خارجية عديدة 

. الميارة في العالقات االجتماعية مع التالميذ - -
.                          الصحة العقمية والجسمية - -
. الصبر والتحمل واالتزان - -
الظيور أمام التالميذ بمباس نظيف أنيق مناسب يحفظ كرامتو ويعمي مكانتو كرجل عمم  - -

. وتعميم
. المرونة في التعامل من خالل شخصية قوتو لبقة واعية - -
.    واإلخالص واألمانة وتقدير المسؤوليةاألخالق لنيل  اإلنصاف- -
 .1تقدير وتمبية حاجات التالميذ المعقولة - -

 :المتعمم- 2
 ولو تبنى المناىج ومن أجمو , المتعمم ىو حمقة الوصل بين أطراف العممية التعميميةإن
 , حتى يبمغ درجات عميا و يساىم بعممو في نفع  وطنو والسعي لرقيو,األىدافتسطر 

فالمتعمم ىو المستيدف ومحور العممية التعميمية والمتعمم ىو الكائن اإلنساني الذي 
 ومن , ال يعيش بمعزل عن المؤثرات البيئية واالستعدادات الوراثية والحاجات البيولوجية
 طبيعتو ,يتعامل مع ىذا الكائن الحي البد من أن يتمكن من اإلطاحة بالمتعمم ومالو صمة بو

                                                 
، طرائق التدريس العامة وتقويميا،جامعة الممك عبد العزيز، دط،  ومحمد بن عبد اهلل القسايمية،عبد الحي أحمد السبحي- 1

 .49،50دت، جده السعودية، ص
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التكوينية ومكونات شخصية واستعداداتو ودوافعو وانفعاالتو وقدراتو الفكرية والمعمارية 
. 1ومستوى ذكائو وبيئتو االجتماعية

 يمتمك المتعمم قدرات وعادات واىتمامات، فيو مييأ سمفا لالنتباه واالستيعاب ودور 
األستاذ بالدرجة األولى ىو أن يحرص كل الحرص عمى التدعيم المستمر الىتماماتو 

. 2وتعزيزىا ليتم تقدمو وارتقاؤه الطبيعي الذي يقتضيو استعداده لمتعمم
من خالل ما سبق يمكن أن نقول بأن المتعمم ىو أىم عنصر في العممية التعميمية، إذا 

 بوجوده، وما يميز ىذا المتعمم أنو يممك جممة إالال تكتمل وال تسمى عممية تعميمية 
. خصائص تميزه عن باقي أطراف العممية التعميمية

 تختمف خصائص المتعمم من شخص آلخر وذلك حسب البيئة التي :خصائص المتعمم -
 :يعيش فييا وكذا كفاءتو وقدرتو الشخصية، ومن بين ىذه الخصائص نذكر ما يمي

 ىو عممية نمو داخمية تشمل جميع جوانب الكائن الحي ويحدث بكيفية غير :النضج*
 يوصل فعمو بالقوة خارج إرادة الفرد ويسمى ىذا النضج النمو إراديشعورية، فيو حدث ال 

. 3العقمي، النمو االنفعالي، المعرفي، االجتماعي

 مدى قابمية الفرد لمتعمم، أو مدى قدرتو عمى اكتساب أو ميارة معينة بأنويعرف :االستعداد*
إذا ما تييأت لو الظروف المناسبة، وذلك كون المتعمم يمتمك قدرات وعادات واىتمامات، فيو 

مييأ سمفا لالنتباه واالستيعاب ويعد االستعداد أىم عامل نفسي في عممية التعمم ألنو في 
. غياب ىذا العامل المساعد يبقى فعل التعميم والتعمم مجرد جيود مبذولة ىدرا

                                                 
االردن،  ,1ات االدائية، دار المناىج لمتوزيع والنشر، طيس المغة العربية في ضوء الكفايمحسن عمي عطية، تدر- 1

. 25ص -2007
، ، الجزائر2ط، دراسات في المسانيات التطبيقية حقل تعميمية المغات، ديوان المطبوعات الجامعاتأحمد حساني، - 2

. 142ص -م2009
عبد القادر زيدان، النظريات المسانية وأثرىا في تعميمة المغة العربية، القراءة في المرحمة االبتدائية نموذجا، مذكرة - 3

. 81ص -م2013-تممسان -ماجستير تخصص لغة وأدب عربي، جامعة أبي بكر بمقايد
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ىو حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد توجيو نحو التخطيط لمعمل بيدف تحقيق :الدافع*
 انتشار سموك المتعمم إلى عامل ييدف إذنمستوى من التفوق يؤمن بو الفرد ويعتقده، فالدافع 

. 1إليووتنشيطو وتوجييو حول ىدف معين يرغب في الوصول 

 :(المعرفة) : المحتوى-3
وىو المادة التي تقدم لممتعمم وتسمى بالبرنامج، يراعى فييا عدة شروط وقواعد منيا 

النفسية والعمرية وكذا مستوى التمميذ وحتى الثقافية منيا والدينية واالجتماعية، فيي إذا تشمل 
كل ما يتعممو المتعمم من المعارف وما يحصمو من مكتسبات وما يوظفو من موارد وما 
يمتمكو من ميارات وما يستثمره من قدرات وكفايات في عممية تعممو التي يقوم فييا ببناء 

. 2معرفتو وباستثمارىا في مواقف الحياة المتنوعة
 األكاديميةينبغي أن تتميز المعرفة بالتدرج في مفاىيميا، فالمناىج تختار من المعارف "

 عمر المتعمم العقمي وتقيم التدرج المتنامي بين ىذه المعارف، وتبني الوضع يالءمما 
التعميمي لألفعال لتحصيل المعارف تحصيال ناشطا، الن المعرفة تبنى، ولكل مضمون 

. 3 طرائقيما الخاصةواإلقناعمعرفي طرائق خاصة لبنائو، فالسرد طرائقو الخاصة، ولمبرىان 
فالمنياج وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطار "

 الخبرات التربوية والمعرفية التي تمنحيا المدرسة لمتالميذ إن, االجباري لتعمم مادة دراسية ما
داخل محيطيا أو خارجو بغية مساعدتيم عمى نمو شخصيتيم في جوانبيا المتعددة نموا 

. 4"روحيا وعقميا وجسديا ونفسيا واجتماعيا في تكامل واتزان
وىي الوسيمة التي يقدم بيا األستاذ أو المعمم المحتوى أو البرنامج أو المادة :الطريقة/ 4

العممية، وتخضع لمعايير عممية مدروسة سمفا تراعي جوانب المتعمم النفسية والجسدية 
فيي الوسيمة التواصمية والتبميغية في العممية التعميمية لذلك فيي الجزء العممي الذي )وغيرىا، 

                                                 
. 81 ص مرجع سابقعبد القادر زيدان، - 1
زوليخة عالل، تعميمية نشاط التعبير الكتابي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الثالثة أ نموذجا، مذكرة لنيل شيادة  -2

. 14 ص 2010-غة العربية وآدابيا، جامعة فرحات عباس، سطيف اللالماجستير، تخصص 
. 14 ، ص مرجع نفسو- 3
 .14 صمرجع نفسو، - 4



 واقع تعميم الدرس الصرفي وأىميتو في مرحمة التعميم المتوسط األول    الفصل

23 
 

يساعد عمى تحقيق األىداف البيداغوجية لعممية التعمم، ولذلك يجب أن تكون الطرائق 
. 1"التعميمية قابمة في ذاتيا لمتطور واالرتقاء

 :أىدافو -4
 مادة الصرف ىو إدراك مقاعد الكالم وفيم كل ما يقرأ ويسمع إليو أىم ما تيدف إن

ويكتب، فقواعد المغة العربية العمود األساسي الذي يقف عميو العديد من القراء ومحبي 
 : ما يميإلى قواعد تدريس المغة العربية ييدف إن، ومن ىنا األخطاءالكتابة، وذلك لتفادي 

. تصون ألسنة الطمبة من الوقوع في الخطأ وتقوميا من االعوجاج، وتجعميا طمقة سممية -1

 األدبية من خالل وقوفيم عمى دراسة األمثمة األذواقتنمي الثروة المغوية وتصقل  -2
. والشواىد واألساليب الجيدة والتراكيب الصحيحة

.  الدقة في نفوس الطمبة الدقة والمالحظة، تربي فييم صحة الحكم تنمي-3

. تسيل إدراك الطمبة لممعاني، والتعبير عنيا بوضوح وسالمة -4

. تدرب الطمبة عمى التفكير المتواصل المنظم -5

. تعيينيم عمى ترتيب المعمومات المغوية وتنظميا في أذىانيم -6

. تساعدىم عمى فيم التراكيب المعقدة والغامضة -7

. تطمعيم عمى أوضاع المغة وصيغيا -8

ومن خالل دراساتيم ألساليب المغة األجنبية تمكنيم من عقد المقارنة بين صيغ ىذه  -9
. 2األجنبيةالقواعد، وصيغ القواعد المغة 

                                                 
بسكرة -متوسطة عاشور مصطفى- تعميمية الصرف العربي في مرحمة المتوسط، طارف دوباخ،صالح الدين عبابسة- 1

 .10ص  -م2018،  العربيواألدبمذكرة لنيل شيادة الماستر في المغة -أنموذجا
م 2004 ،  عمان،1ط، شر والتوزيعندار المناىج لل-  أساليب تدريس قواعد المغة العربية،كامل محمود نجم الدليمي- 2

 .42ص، ه1425
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وعميو فقواعد المغة العربية أىم الموضوعات التي تمثل القاعدة األساسية لصرف المغة 
. وحفظيا من المحن، وكذلك تساعد عمى عدم تحريف حروفيا

: موضوعاتو- 5
: لعمم الصرف موضوعات كثيرة منيا

: الميزان الصرفي -1

أراد عمماء الصرف وضع مقياس موحد، تخضع لو جميع المفردات العربية، لتحديد 
، وبيان ما اعتراىا من تبدل أساسي في بنائيا، واألفعالصيغة الكممة من بين أنواع األسماء 

... ذف، والزيادة، والقمب المكانيحكال
 ىي ثالثية، ورباعية، فإذا أصول ىذه المفردات، يحممونيا، ويصنفونيا،  إلىفرجعوا

 1.وخماسية، والكممات الثالثية األصول أكثر عددا، وأوفر استعماال
 جعموا الميزان الصرفي فأنيمولما كانت أكثر الكممات العربية يتكون من ثالثة حروف،  -

 2.(ف ع ل): مكونا من ثالثة أصول ىي

فاء الفعل . الفاء: األولسمو الحرف  -

عين الفعل . العين: الثاني-//       //     

الم الفعل . الالم: الثالث-//      //     

. ماعدا الحرف األخير-وأعطوا ليذا الميزان الحركات والسكنات التي لمموزون
:  فنقول

َفُعَل  =            َكُرمَ .َفَعَل                          = َكَتبَ 

ُفِعَل =            ُضِربَ .َفِعَل                        = َحِسبَ 
                                                 

، لبنان بيروت، 1 ط،رونناشمكتبة لبنان واألفعال، تصريف األسماء ، التصريف المشترك، عمم الصرف، اوةبفخرالدين ق -1
. 16م ص2012

 .19 ص،ه1428، م2008 ،عمان، 1 ط،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، التطبيق الصرفي، عبده الراجحي -2
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ِفْعل =           ِمْمحَ .َفَعَل                           = َبَمحَ 

ُفُعَل =           َكُتبَ .ُفْعل                      = ُرْمح

وىكذا تقابل كل حرف بما يقابمو في الميزان، ولذلك يسمى الحرف األول فاء الكممة 
. والثاني عين الكممة والثالث الم الكممة

فيمكن أن نقول بأن الميزان الصرفي ىو مقياس وضعو عمماء العرب لمعرفة أحوال بنية  -
 1.الكممة وىو من أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط المغات

مقياس وضعو عمماء العربية القدامى لمعرفة أحوال بنية "ونستخمص مفيومو من أنو  -
 2"الكممة ويسمى بالوزن

. 3يوزن بيا الفعل الثالثي المجرد (فعل)فالميزان الصرفي ىو كممة -

أو ىو بمثابة ميزان أو قواعد وضعيا عمماء الصرف لمعرفة أصول حروف الكممة  
. 4من حيث عدد حروفيا ثالثية أو رباعية أو خماسية

 :(ف ع ل)السر في اختيار أحرف  -1-1

 : تكونت حروف الميزان من الفاء والعين والالم كما يأتيأنلعل السر في 

: فعل، ولمشرب: ويطمق عمى كل حدث فيقال لألكل. أعم جميع األفعال (فعل)أن لفظ -1
قالوا أآنت : "أيضا أي مزكون ويقول 5"والذين ىم لمزكاة فاعمون: "يقول اهلل تعالى... فعل

. األصنام  أي حطمت ىذه 6"فعمت ىذا بآليتنا يا إبراىيم

                                                 
 .19ص، مرجع سابق، عبده الراجحي- 1
 .12ص، م1993،  الجزائر، د ط،دار اليدى عين مميمة.  الصرففنحسن رمضان فحمة، بيجة الطرف في - 2
. 292 ص ،م1974  لبنان،بيروت، 2طالجيل،  دار  واإلعراب، الكامل في النحو والصرف-شاحمد قب -3
 .09صم، 2000، بيروت، 1 دار النيضة العربية، طفي الصرف وتطبيقاتو -محمود مطرحي -4
. 04االية. سورة المؤمنون -5
 .32اآلية . سورة األنبياء -6
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الحمق، المسان، الشفتان، فاخذ : مخارج الحروف التي تولدت منيا حروف اليجاء ثالثة -2
. الصرفيون الفاء من الشفتين، والعين من الحمق، والالم من المسان

وقد سمى الصرفيون الحرف األول فاء الكممة والحرف الثاني عين الكممة والحرف الثالث  -
. 1الم الكممة

 :كيفية الوزن- 6
 :وزن الكممات المجردة -أ

إذا كانت الكممة التي يراد وزنيا ثالثية األصول قوبمت أصوليا بمسمياتيا في الميزان مع 
 توزن الكممة إذ، اإلدغام التغيير الذي يحصل فييا بسبب إلىحركاتيا وسكناتيا وال ينظر 
-َقَمرٌ . َفُعلٌ  -َشْمٌس . َفَعلٌ  -َفَرحٌ . َفَعلَ  - َضَربَ : مثلاإلدغامبحسب أصميا قبل حدوث 

. َفِعلَ - َحِسبَ .َفُعلَ - َشُرفَ . َفْعلٌ - َطْيرٌ .ُفُعلٌ  -َفَعلٌ 

. 2َفَعلَ - َفَعَل، َعّد وأصميا َعَددَ - َفَعَل، َظّل وأصميا َظَملَ -شّد واصميا َشَددَ 

 :وزن الكممات المزيدة -ب

؟ أصمية كانت الكممة تزيد عمى ثالثة أحرف، ننظر أىذه الزيادة أصمية أم غير إن

فان كانت الحروف الزائدة عن الثالثة أصمية بمعنى أنيا من صمب الكممة، وال يكون  -أ-
 كانت الكممة رباعية، وزدنا ألمين إن الميزان آخرلمكممة معنى بدونيا، زدنا الما واحدة في 

 : الميزان وان كانت الكممة خماسية فنقولآخرفي 

  3.ِفْعَملَ =    ِدْرَىمْ            .   َفْعَملَ = َطْمَأنَ 

                                                 
 .23ص ، مرجع سابق، نيغايمن امين عبد ال -1
بيروت لبنان، ، 1 ط مطابع بيروت الحديثة،ريف،صالميذب في عمم الت،  وىاشم طو شالش،صالح ميدي القرطوسي -2

. 32ص ، م2011
 .20، 19 ص، مرجع سابق،عبده الراجحي- 3
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 :وزن الكممات التي حذف بعض أصوليا -ج

 ُفْل، لحذف :إذا حصل حذف في الموزون حذف ما يقابمو في الميزان، فنقول في وزن ُقلْ  -
 َاَفَع بحذف الم الكممة أيضا، : افع، بحذف الم الكممة ووزن َاَسعَ :ووزن ارم (عين الكممة)

 (فعل أمر من وقى)ِع : َيْفُعوَن بحذف الالم فييما ووزن قِ :ووزن َقاٍض، فَاٍع ووزن َيْرُمونَ 
. 1(فعل أمر من وعي) ع :ووزن ع

 :وزن ما حصل فيو قمب مكاني -د

. آخروىو أن يحل حرف مكان حرف :القمب المكاني 

 وىذا القمب ورد في بعض الكممات 2وتقابل الحرف المقموب بما يساويو أيضا في الميزان
 :العربية فيو سماعي ال قياسي ويراعي عند وزن الكممة التي حصل فييا

. 3َفْعلٌ =  َيِئَس بدليل المصدر َيْأٌس :َغِفَل األصل=  َأِيَس :مثل

 :األفعال- 2

.  ماض ومضارع وأمرإلىينقسم الفعل باعتبار داللتو عمى الزمن  -1-

.  َأْقَبلَ :الفعل الماضي معنى يدل عمى حدث جرى قبل التكمم مثل -:الماضي -أ-

 تاء أوالتاءين تاء التأنيث الساكنة أخره إحدى  يقبل في أن عالمة الماضي :عالمتو -
م لممتكمم ذىبت وعمى الفتح ضوتكون تاء الفاعل مبنية عمى ال (ذىبت)الفاعل المتحركة مثل

لممخاطب المذكر ذىبت وعمى الكسر لممخاطبة ذىبت وتاء التأنيث الساكنة تفتح إذا وليتيا 
. ألف االثنين مثل ذىبت ذىبتا

                                                 
 .13 ص ،م2013 ،لبنان، بيروت، 1ط،  الصرف العربي أحكام ومعان دار ابن كثير،يائالسامرصالح محمد فاضل  -1
 .21ص ، مرجع سابق،  عبده الراجحي-2
 .14ص ، م2000ا، دمشق سوري، 2 ط ،  دار العصماء،لطرف في عمم الصرفااتحاف ، ياسين حافظ -3
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 بعد زمن التكمم دون أثناءأوالفعل المضارع معنى يدل عمى حدث جرى  - :المضارع -ب-
. 1 وىو مبني ومعرب: الزمن الماضيإلىإضافة فان دخمتو لم انحرف 

. 2 لم يمد ولم يولد: يصح قولو بعد لم بنحوأن:عالمتو -

. (أنيت) يكون مبدوء بحرف من حروفأنوالبد 

 معنى يدل عمى حدث مقترن بالطمب يطمب فيو وقوع الفعل من األمر فعل :-األمر -ج-
. األمرالفاعل المخاطب يغير الم 

نمن عالمة :عالمتو  يدل بطبيعتو عمى طمب الشيء مع قبولو ياء المخاطبة والبد من األمرا 
. 3أقمعي -أقمع:نحو.  معا لنفرقو عن المضارعاألمرين

 :الفعل الصحيح والفعل المعتل -2

 : قسمين ىماإلىينقسم الفعل في المغة العربية من حيث الصحة واالعتالل  -

 من أحد حروف العمة األصميةوىو كل فعل خمت جميع حروفو  - :فعل صحيح -أ-
. َعِممَ -َدَرَس - َكَتبَ : والياء نحوواأللف الواو :الثالثة

 : ثالثة أقسامإلىينقسم الفعل الصحيح 

- َعِممَ : وىو كل فعل سممت أصولو من حروف العمة واليمز والضعيف نحو:السالم -1
. َكَتبَ  -َفِيمَ  -َدَرَس 

 

                                                 
. 9، 8ص ش، مرجع سابق، احمد قب -1
 .17ص فحمة، مرجع سابق، حسن رمضان- 2
. 11ص- مرجع نفسو- 3
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 َأَخَذ َأَكَل، في : وىو كل فعل كان أحد حروفو األصول ىمزة في أولو نحو:الميموز -2
. 1 َقَرَأ، َبَدَأ: نحوآخرهفي . َدَأبَ -وسطو نحو َسَألَ 

. ومضّعف الرباعي -مضّعف الثالثي: لو نوعان:المضعّرف -3

. َعدّ - َشدّ : ىو ما كانت عينو والمو من جنس واحد نحو:مضعّرف الثالثي -

 ىو ما كانت فاؤه والمو األولى من جنس وعينو والمو الثانية من جنس :مضعّرف الرباعي -
 : نحوآخر

. 2َزْلَزلَ - َوْسَوَس 

. 3َسَعى -َقامَ  -َوَعدَ : حرف العمة نحواألصمية وىو كل فعل كان أحد حروفو :المعتل -ب
 : ىيأقسام أربعة إلىينقسم الفعل المعتل في المغة العربية  -
. 4َيِبَس -  َوَصلَ : وىو ما كانت فاؤه حرف عمة نحو:المثال -1
 تبقى عمى أماواوا وكل منيما وأما  ياء أما ىو ما كانت عينو حرف عمة : األجوف-2

. 5َباعَ - َصامَ -  َقامَ :نحو.  تقمب ألفوأما إنأصميا 
. َسَما- َىَدى- َدَعا-  َسَعى:نحو:  وىو كل فعل كانت المو حرف عمة:الناقص -3

. َوَقى- َوَعى:وىو كل فعل لف حول حرفو الصحيح حرفان من حروف العمة نحو:المفيف -4
 :ويقسم الصرفيون المفيف الى قسمين

                                                 
م، 2002، القاىرة ،1، دار االفاق العربية، طأسس عمم الصرف تصريف األفعال واالسماء، رجب عبد الجواد إبراىيم -1

 .23ص ه، 1423
، لبنان بيروت، 1ط، دار الكتب العممية، ريف األفعال العربيةصالمعجم المفصل في ت، محمد باسل عيون السود -2

. 76، 75ص ، ه1420م، 2000
 .23 ص ، مرجع سابق،رجب عبد الجواد إبراىيم- 3
. 77ص، مرجع سابق، محمد باسل عيون السود- 4
 .24 ص ، مرجع سابق،رجب عبد الجواد إبراىيم- 5
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 ما كانت فاؤه والمو حرفي عمة وسمى مفروقا الن الحرف الصحيح فرق :لفيف مفروق -أ
. َوَعى-  َوَفى:بين حرفي العمة نحو

 ىو ما كانت عينو والمو حرفي عمة وسمى مقرونا القتران حرفي العمة أي :لفيف مقرون -ب
. 1َطَوى- َعَوى-  َرَوى:لتجاوزىما نحو

 :الفعل المجرد والفعل المزيد -3

 قرأ : رباعي نحووأما ثالثي أماوىو -وىو ما كانت جميع حروفو أصمية:الفعل المجرد -1
. 2وبعثر

 : قسمين ىماإلىينقسم الفعل المجرد  -

-  َكَتمَ : وىو كل فعل مكون من ثالثة أحرف كميا حروف أصمية نحو:المجرد الثالثي-1
. َدَرَس - َحَكمَ 

 : وىو كل فعل مكون من أربعة أحرف جميعيا حروف أصمية نحو:المجرد الرباعي- 2
. 3َطْمَأنَ - َبْعَثرَ -َقْشَعرَ - َزْلَزلَ - َدْحَرجَ 

 :أوزان الفعل المجرد الثالثي

- َوَفِعَل َكَفِرحَ - َكَنَصرَ -  َفَعَل :أوزان الفعل الثالثي المجرد باعتبار الماضي فقط ثالثة -1
. َوَفُعَل َكَشُرفَ 

 :كاآلتيأوزانو باعتبار الماضي مع المضارع ستة  -2

. َيْكُتبُ - َكَتبَ . َيْنُصر- َنَصرَ . َيْفُعل-َفَعلَ - 1

                                                 
. 24ص ، مرجع سابق، رجب عبد الجواد إبراىيم- 1
 .26م ص2007، الكويت، 1 ط، دار الطاىرية، قسم الصرف ىداية الطالب، احمد مصطفى المراغي بك- 2
 .30ص ، مرجع سابق، رجب عبد الجواد إبراىيم- 3
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. َيْجِمس- َجَمَس .َيْضِرب- َضَربَ . َيْفِعل- َفَعلَ - 2

. َيْقَرأ- َقَرَأ.َيْفَتح- َفَتحَ . َيْفَعل- َفَعلَ - 3

. َيَودّ - َودّ . َيْعَمم- َعِممَ . َيْفَعل- َفِعَل - 4
. ُيوُضوء- َوُضوء. َيْكُرم- َكُرمَ . َيْفُعل- َفُعل- 5
. 1َيِمي- َوَلى. َيْحِسب- َحِسبَ . َيْفِعل- َفِعلَ - 6
 جانب معناه إلى معاني فرعية إلىيزاد في الفعل المجرد أحرف ليؤدي بيا :الفعل المزيد -2

. 2العام

. 3 مزيد الثالثي أو مزيد الرباعيأماوىو -نحو سمم وتزلزل

 :الفعل الثالثي المزيد فيو ثالثة أقسام - أ
. ما زيد فيو حرف واحد وما يزيد فيو حرفان وما زيد فيو ثالثة أحرف

. 4فالمزيد بحرف واحد يأتي عمى ثالثة أوزان
. َوَأَقلّ - َوآَمنَ - َوآَثى- َوَأَقامَ - َوَأْعَطى- َوَأْوَلى- َكَأْكَرمَ -َأْفَعل/ األول
. َوَواَلى- َوآَخذَ - َكَقاَتلَ -َفاَعلَ / الثاني
. َوَبّرأ- َوَوّلى- َوزكَّى- َفّعَل بالتضعيف َكَفّرحَ / الثالث

:  والذي زيد فيو حرفان يأتي عمى خمسة أوزان
. َواْنَمَحى- َواْنَقاذ- َواْنَشقّ - َكاْنَكَسرَ -اْنَفَعلَ / األول
. َواْضَطَربَ - َواْصَطَبرَ - َواَتَقى- َواَتَصَل - َواّدَعى- َواْخَتارَ - َواْشَتقّ - َكاْجَتَمعَ -اْفَتَعلَ / الثاني

                                                 
 .24 ص، مرجع سابق،احمد مصطفى المراغي بك- 1
 ، ه1420، م1999، لبنان بيروت، 5ط، المغني الجديد في عمم الصرف دار الشرق العربي-محمد خير حمواني -2

 .165ص 
 .26ص، مرجع سابق، احمد مصطفى المراغي بك- 3
 .25مرجع سابق، ص أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، - 4
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وىذا الوزن يكون غالبا في األلوان والعيوب وندر . واْعّورَ - واْصَفرّ - َكاْحَمرّ -اْفَعلّ / الثالث
. واْحَضّل الروض ومنو ارعوى- اْرَفّض َعَرقا: في غيرىما نحو

. َوأّطَيرَ - ومنو اّذَكرّ - َوَتَزّكى- َكَتَعّممَ -َتَفّعلَ / الرابع
. َواّداَركَ - وكذا اثّاَقلَ - َوَتَشاَوَر ومنو تبارك وتعالى- َكَتَباَعدَ -َتَفاَعلَ / الخامس

:  والذي زيد فيو ثالثة أحرف يأتي عمى ثالثة أوزان
. َواْسَتَقامَ - َكاْسَتْخَرجَ -اْسَتْفَعلَ / األول
. 1إذا كثر عشبو: َواْعَشْوَشَب المكان- إذا طال- َكاْغَدْوَدَن الشعر-اْفَعْوَعلَ / الثاني
 2.قويت ُحمرتو وُشيبتو: َواْشَيابّ - اْفّعال كاحّمار/ الثالث

: المجرد الرباعي-ب
. 3َزْلَزلَ - َدْحَرجَ : مثل (َفْعَملَ )لمفعل المجرد الرباعي وزن واحد وىو

. والمتعدي نحو َدْحَرجَ . أي َىَدرَ -ويأتي منو الزم ومتعد فالالزم نحو َقْرَقَر البعير
- َفْيَعلَ - َفْوَعلَ - َفْعَنلَ - َفْنَعلَ - َفْعَيلَ - َفْعَولَ - َفْعَملَ = ويمحق بالرباعي المجرد االوزان االتية

. 4َفْعَمى
:  ن الخمسة المشيورة فيياأما االوز -
. َعْنَبرَ - َجْنَدلَ - َجْعَفرَ : َفْعَمَل بفتح الفاء وسكون العين وفتح الالم -1
. ِدْلِقمْ - َدْعِب : ِفْعِمل بكسر الفاء وسكون العين وكسر الالم -2
. ُزْخُرفْ - ُبْرُقعْ : ُفْعُمْل يضم الفاء وسكون العين وضم الالم -3
. ِىْبَمعْ - ِدْرَىمْ : ِفْعَمْل بكسر الفاء وسكون العين وفتح الالم- 4
 

                                                 
 .26ص مرجع سابق، أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي،  -1
. 26 ص  مرجع نفسو، -2
 .206ص ، مرجع سابق، خير الدين ىني -3
 .31ص ، مرجع سابق ، محمد باسل عيون السود -4
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 1.ِىْزَبرْ - ِقْمَطرَ : ِفَعّل بكسر الفاء وفتح العين وتشديد الالم -5
: المزيد الرباعي-ب
. مازيد فيو حرف واحد، وما يزيد فيو حرفان: ينقسم الرباعي المزيد فيو الى قسمين -
:  فالذي زيد فيو حرف واحد يأتي عمى وزن واحد- 
. َتَفْعَمَل َكَتَدْحَرجَ : وىو
:  والذي زيد فيو حرفان يأتي عمى وزنين ىما- 

. َكاْحَرْنَجمَ -اْفَعَنَملَ / األول
. 2واطمَأنّ - كاْقَشّعر-افَعَملّ / الثاني

: المشتقات-3
. 3االسم المشتق في العربية ىو ما ُأخذ من غيره

اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، اسم : والمشتقات في العربية ثمانية ىي -
. الزمان، اسم المكان، اسم اآللة، اسم التفضيل

. 4اسم مشتق يدل عمى صفة فييا حدث غير ثابت ومعو فاعمو: اسم الفاعل- 1
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .106ص ، مرجع سابق ، رجب عبد الجواد إبراىيم- 1
 .26ص مرجع سابق، أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، - 2
 .113ص ، مرجع سابق، رجب عبد الجواد إبراىيم- 3
 .329ص ، مرجع سابق، احمد قبش- 4
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: صياغتو- 
 (َداِخلْ -َدَخلَ )يبنى اسم الفاعل من الفعل الثالثي المتصرف عمى وزن َفاِعْل مثل- 1
  (َشاِربْ -َشَربَ )و
. (َقاِرئ- َقَرَأ)و 
 حرف المضارعة ميما إبداليبنى من الفعل غير الثالثي عمى وزن مضارعو مع -2

.   يدل عمى صفة دائمةإال شرط آخرهمضمومة وكسر ما قبل 
. 1(ُمْسَتْفِيمْ - اْسَتْفَيمَ )و  (ُمْسَتِمعْ - اْسَتَمعَ )مثال 

. 2اسم يصاغ من الفعل المبني لممجيول لمعرفة من وقع عميو الفعل: اسم المفعول
.  مع شبو جممة ظرف أو جار ومجرورإالال يصاغ اسم المفعول من الفعل الالزم 

عمى وزن مفعول  :  يصاغ من الثالثي:صياغتو
. َمْكُتوب– َكَتَب : مثل

. َمْوُعود–       َوَعَد 
. إعالل كان الفعل أجوف فان اسم المفعول يحدث فيو  فإذا-
فاسم المفعول عمى وزن المضارع  (واو)إذا كان عين المضارع -

. َمُقول– َيُقُول – قال : مثل
. َمِدين– َيِديُن –       َداَن 

ذا كانت عين المضارع :   أصميا مثلاأللفإلىفاسم المفعول عمى الوزن السابق مع إعادة  (أ)وا 
 (من الخوف)مخوف – َيَخاُف – َخاَف 
 (من الييبة)مييب – يياُب – َىاَب 

ذا كان الفعل ناقصا فان اسم المفعول يحدث فيو  . إعاللوا 

                                                 
 .227ص ،  مرجع سابق، خير الدين ىني- 1
 ، ط ج،دار اليدى عين مميمة، 2 واإلعراب واألسماء أسموب متطور في القواعد اإلعرابقصة . احمد االخوص -2

 .339ص ، لجزائرا
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:   الحرف األخير الذي ىو حرف العمة مثلوتضعيفارعة ميما مفتوحة ضحرف الم- 
. َمْدُعوّ – َيْدُعو – َدَعا 
. 1َمْرِمي- َيْرِمي – َرَمى 

:  صيغ المبالغة-2
ويشتق من الفعل لثالثي المجرد سواء أكان متعديا أم الزما أوصاف لمداللة عمى الكثرة 

. والمبالغة في الحدث
-َوَفِعيل- َوَفُعول- َوِمْفّعال- َفّعال:  التي تسمى صيغ المبالغة خمسة وىياألوزانأشير ىذه 

. َوَفِعل
. َسّباق– َقّوال = َفّعال- 1
. ِمْسَماحٌ – ِمْعَطاٌء = ِمْفَعالٌ  -2
. َغُفورٌ – َشُكوٌر = َفُعولٌ - 3
. َسِميعٌ – َعِميٌم = َفِعيلٌ - 4
. 2َحِذرَ - َفِيَم = َفِعلَ - 5
: نحو. ىي صفة تشتق من المصدر لمداللة عمى ثبوتيا لصاحبيا: الصفة المشبية-3

. 3أسَود -كريم -صعب -عفيف
 
 
 
 
 

                                                 
 .78-77ص ،  مرجع سابق، حسن رمضان فحمة- 1
 .16ص ،  بيروت، د ط، د ت،دار النيضة العربية- عمم النحو والصرفإلى المدخل -عبد العزيز عتيق -2
 .161ص ،  مرجع سابق، اوةبفخر الدين ق- 3
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 :واشير اوزان الصفة المشبية ىي- 
 1:عمى ثالثة أوزانَر (فرَرحِر )وتكون من باب - 1
لما دل عمى - ومؤنثو َفِعَمة َوَأْفَعلَ . َوَبِطرَ - َضِجرَ :  َفَرٍح نحوأولما دل عمى ُحْزٍن  (َفِعلَ )

. (َفْعاَلء)ومؤنثو - َوَأْبَيْض – َوَأْحَوَر – َأْحَدَب : أو لون نحو- عيب أو حمية
. (َفْعَمى)َوَشْبَعاٌن ومؤنثو – َعْطَشاٌن :  اْمِتاَلٍء نحوأولما دل عمى ُخّمو  (َوَفْعاَلن)
:  عمى أوزان شتى أشيرىا (كَررُرمَر )وتكون من باب - 2

. َوُفْعلَ - َوَفْعلَ - َوَفَعلَ - َوَفَعال- َوُفَعال- َفِعيلٌ 
. وَشْيمٌ – وَبَطٌل – وَجَباٌن – وُشَجاٌع – َعِظيٌم : نحو

– َشْيخ : نحو. وكل ما جاء من الثالثي بمعنى َفاَعل ولم يكن عمى وزنو فيو صفة مشبية
. وَعِفيفٌ – وكّيس – وأْشَيب 

- وُمْسَتِقيُم االْخاَلق -ىو مطمِئّن الَبالِ : وتكون من غير الثالثي عمى وزن اسم فاِعمو نحو
. وُمْعَتِدُل القامة

 :اسم التفضيل-4
: نحو. ىو صفة ُتشتق من المصدر لتدل عمى زيادة صاحبيا عمى غيره في أصل الفعل

. 2أوسعُ - أكرمُ - أعجبُ 
: وىي تشتق عمى وزن َأْفَعَل لمداللة عمى معنى من ثالثة معانٍ -

 محمد أكبُر ِسّنا : أن شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدىما عمى اآلخر فييا مثل:أوال
. من أخيو وأكثُر تجربة منو

.  أن شيئين لم يشتركا في صفة واحدة وزاد أحدىما في صفتو عمى اآلخر في صفتو:الثاني
. والصيف َأحّر من الشتاء-  العسُل َأْحَمى من الخل:مثل

                                                 
 .314،315ص، مرجع سابق، السيد احمد الياشمي- 1
. 167ص ، مرجع سابق، اوةقبفخر الدين - 2



 واقع تعميم الدرس الصرفي وأىميتو في مرحمة التعميم المتوسط األول    الفصل

37 
 

 أن الوصف ثابت لمموصوف من غير نظر الى تفضيل كقوليم الناقص واالشّج :الثالث
. 1 أي ليس في بني مروان عادل غيرىما فميس ىنا تفضيل:أعدال بني مروان
 :طريقة صياغتو

. أن يكون ثالثيا/ 1
. عمى َأْفَعل الذي مؤنثو َفعالء كأحْمَر َوحْمراء (صفة المشبية)أال يكون وصفو / 2
. أال يكون ناقصا/3
. أال يكون منفيا/ 4
. أال يكون مبنيا لممجيول/ 5
. أال يكون جامدا/ 6
. 2أن يكون معناه قابال لمتفاوت/ 7

 :اسم اآللة-5
 .3ىو اسم مصوغ من مصدر ثالثي ليا وقع الفعل بواسطتو

وىو اسم مشتق من مصدر الفعل الثالثي المجرد، المتصرف، المتعدي، لمداللة عمى اآللة -
. 4ِمْثَقبْ - ِمْقَرْض : التي يكون بيا الفعل مثل

. وِمْفَعَمةٌ - ِمْفَعل- ِمْفَعال: لو ثالثة أوزان ىي:أوزانو

. 5ِمْقَرَعةٌ -ِمْكَنَسةٌ = ِمْفَعَمةٌ .             ِمْشَرطْ -ِمْحَمبْ = ِمْفَعلْ .       ِمْنَشارٌ -ِمْفَتاحٌ = ِمْفَعالٌ 

 

                                                 
 .99، 98ص مرجع سابق،  ،عبد العزيز عتيق- 1
 .105، 104صمرجع سابق،  ،احمد مصطفى المراغي بك- 2
 .64ص مرجع سابق،  ،أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي- 3
 .174ص مرجع سابق،  ،اوةبفخر الدين ق- 4
 .64ص مرجع سابق،  ، أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي-5
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:  وقد أقر مجمع المغة العربية في مصر ثالثة أوزان أخرى واعتبرىا أوزانا قياسية وىي -

. َشّواَيةٌ - َحّزاَمةٌ - َغّساَلةٌ - َثاّلَجةٌ - َكّسَاَرةٌ -َنْحوَ : َفّعاَلةٌ  -

. َحاُسوبُ - َصاُروخٌ -َشاُكوٌش - َساُطورٌ - نحو: َفاُعولٌ  -

.  1َساِقَيةٌ - نحو: َفاِعَمةُ  -

: أسماء الزمان والمكان-6

 نحو مضرب ومجمس أي مكان 2اسمان موضوعان لمداللة عمى زمان الفعل أو مكانو
.  والجموس أو زمانيما3الضرب

:  صياغتو

 ويصاغان من مصدر الثالثي عمى وزن َمْفَعل. أ
 مشوي.موقى .إذا كان المضارع مضموم العين أو مفتوحيا أو من الناقص مطمقا نحو مرمى

. 4وميقظ.
 من الثالثي عمى وزن َمْفِعل إذا كان الثالثي مكسور عين المضارع أو مثاال واويا مثل .ب

 5َمْجِمس َوَموِعد

. 6 منطمق ومستخرج: ويصاغ من الفعل الغير الثالثي عمى وزن اسم المفعول مثل.ج

                                                 
 .124ص ، مرجع سابق، رجب عبد الجواد إبراىيم -1
 .320 السيد احمد الياشمي، مرجع سابق ، ص-2
 عبد الصابور شاىين، المنيج الوصفي لمبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة، د ط، بيروت -3

 . 121ص 1980لبنان، 
 .321، 320 السيد احمد الياشمي، مرجع سابق ، ص -4
 .344ص ، مرجع سابق ، احمد قبش- 5
 . 36م ص2007.، عمان 2، معاني االبنية في العربية دار عمار، طيائالسامرصالح محمد فاضل  -6
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 يمكن أن نقول بأن ىذا العمم ىو أحد  .ومما سبق طرحو في موضوع عمم الصرف
أركان المغة العربية وأعمدتيا إلى جانب عمم النحو وذلك من خالل دراستو ألحوال الكممة 

وما يطرأ عمييا من تغيير أو حذف أو زيادة كما يعصم المسان من المحن وىي نفسيا 
 ومع مرور الوقت أصبح عمم .المسائل التي كان يبحث فييا عمم  النحو في بداية األمر

الصرف قائما لذاتو تدور موضوعاتو حول تحديد بنية الكممة وبيان أصوليا وزوائدىا بالمعنى 
 .أن ميدانو الحصر في دراسة نوعين فقط من الكممة ىي االسم المتمكن والفعل المتصرف

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 

 :  الثانيالفصل
 الدراسة ادليدانية

 خطىات درس القىاعد -1

 اجراءات الدراسة -2

 عرض النتائج وحتليلها -3

 اإلقرتحات واحللىل -4
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: خطوات درس القواعد- أوال
 :التمييد-1

، ويكون عادة بأسئمة في المعمومات السابقة المتصمة األمثمةتتوقف طريقتو عمى نوع 
 م منو، يميد لموضوعو ثاألمثمةبالدرس، وفي حالة استخدام النص المساعد الستخالص 

، إذا لم يكن مدونا في الكتاب، ويطالب التالميذ بقراءتو قراءة إضافيةيعرض عمى سبورة 
. 1صامتة،ثم يناقشون في معناه العام

 :األمثمةعرض -2

ويكون بإحدى الطرق السابقة، وفي حالة استخدام النص المساعد، يوجو الى التالميذ 
 يستخمص بنفسو أنويمكن لممدرس .  أمثمة صالحة لمدرسإجاباتيا في النص، تكون أسئمة
 بالتدريج أو دفعة واحدة عمى الجانب األيمن من السبورة األصمية في وضع رأسي األمثمةىذه 

ويمكن . أواخرىاوعمى شكل زمر متناسقة، وتوضع خطوط تحت الكممات المطموبة وتضبط 
ذا لم يسعف؟ النص في تقديم أمثمة . أن يؤجل وضع الخطوط والضبط الى حين المناقشة وا 

متعددة لمنوع الواحد فال مانع حينئذ أن يزاوج المدرس بين األمثمة التي تؤخذ من النص وأمثمة 
 2أخرى يضيفيا من عنده

 :الموازنة-3

وفي ىذه المرحمة تناقش األمثمة مناقشة تتناول الصفات  (المناقشة أو الربط)وتسمى 
وتشمل  (قاعدة)المشتركة أو المختمفة بين الجمل، تمييد االستنباط الحكم العام الذي نسميو 

...  غيرىا، وىكذاإلىالموازنة نوع الكممة ونوع إعرابيا، وضيفتيا المعنوية وموقعيا بالنسبة 
. كما تشمل الموازنة طوائف األمثمة المختمفة

 القاعدة المطموبة، ومن البدييي أن طريقة الموازنة إلىكل ذلك في سبيل الوصول 
  .تختمف باختالف الموضوعات

 
 
 

                                                 
. 137، ص1973، 1،دار الفكر، دمشق، سوريا، ط. طرق تدريس المغة ، د, جودت الركابي- 1
. 138مرجع نفسو، ص - 2
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 :االستنباط-4

بعد االنتياء من الموازنة وبيان ما تشترك فيو األمثمة و ما تختمف فيو من الظواىر 
المغوية، يستطيع المدرس أن يشرك التالميذ في استنباط القاعدة المطموبة، بعد أن يقدم ليم 

 في المصطمحات، وال مانع بعد نضج القاعدة اإلسرافاالسم االصطالحي الجديد، مع عدم 
في أذىان التالميذ و في ألسنتيم من تسجيميا في السبورة أمام األمثمة و تكميف أحد التالميذ 

كما يجب بعد ذلك أن يطمب المدرس من بعض التالميذ قراءة القاعدة المدونة في  .قراءتيا
. 1الكتاب لشرح ما غمض من تراكيبيا وربطيا باألمثمة المدونة عمى السبورة

 :التطبيق-5

جزئي وكمي، فالتطبيق الجزئي يعقب كل قاعدة : ىو الثمرة العممية لمدرس، وىو نوعان
تستنبط قبل االنتقال الى غيرىا، والتطبيق الكمي يكون بعد االنتياء من جميع القواعد التي 

وال يؤدي الدرس غايتو إذا لم يختم بتطبيق  .يشمميا الدرس و يدور حول ىذه القواعد جميعا
وينبغي في التطبيق أن يتدرج فيو  .شفيي لتثبيت القواعد المعطاة ونقميا إلى الميدان العممي

 :2المدرس من السيل إلى الصعب وطريقة ذلك
 : الدراسةإجراءات-أ

لدراسة ىذه الظاىرة اتبعنا مجموعة من اإلجراءات المنيجية المالئمة والكفيمة بفيم ىذه - 
 .الدراسة

لقد اخترنا المنيج والتقنيات واألدوات المناسبة وذلك بدءا من االطالع عمى العمل الميداني -
 األسئمة عن اإلجابةثم االتصال بأعضاء العينة وتوزيع استمارة البحث الميداني عمييم،، ثم 

.  واستخالص نتائجياتاالستبياناومن ثم تحميل ىذه 

 اعتمدنا في بحثنا المنيج الوصفي التحميمي ألنو ييدف إلى تحديد الوضع :منيج الدراسة-
  .الحالية لألشياء وذلك بجمع البيانات واختبار صحة الفرضيات

                                                 
. 138مرجع سابق، ص,جودت الركابي - 1
. 139مرجع نفسو، ص - 2
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 لقد تمت ىذه الدراسة الميدانية في متوسطة عبد الحميد بن باديس :مكان إجراء الدراسة-ب
. من أعرق المتوسطات التربوية في مدينة الوادي

 :بطاقة فنية عن المؤسسة- ثانيا

  .اإلكمالية التطبيقية عبد الحميد بن باديس بالوادي: اسم المؤسسة-
 .خارجي: نظاميا-
 .متر مربع2900: اإلجماليةالمساحة -
 .حي أوالد احمد الوادي: العنوان-
 .تمميذ 1000 (عدد التالميذ)طاقة االستيعاب-

-م1954م و كانت أول دفعة لمموسم الدراسي 1954تأسست سنة : اإلنشاءتاريخ  -
كانت كميا من العطاء التربوي والتعميمي ألبناء .  سنة61:- م و عمرىا اآلن يقدر ب1955
 .المنطقة

 أستاذا 45: عدد األساتذة-

 :ىياكل المؤسسة-ثالثا
 .06: -عدد الحجرات اإلدارية والبيداغوجية -

 .26: -قاعات الدراسة-

 .01: -المكتبة -

  .02: -المنشآت الرياضية

  .01: -المخزن
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: زمان إجراء الدراسة- رابعا
. 2022 أفريل 30 أفريل وتم االنتياء منيا10 تم تطبيق ىذه الدراسة بداية من 

: عينة الدراسة-خامسا
تم توزيع االستبانة في متوسطة عبد الحميد بن باديس عمى التالميذ واألساتذة والتركيز 

كان مستوى الثانية متوسط ألسباب أىميا وفرة دروس الصرف في ىذا المستوى مقارنة 
وكان التوزيع .  التخصصلمالئمةوقد اخترنا أساتذة المغة العربية نظرا . بالمستويات األخرى

  : لمتالميذ موزعة كاآلتي وأخرىاستبانتان واحدة لألساتذة :كما يمي
. استبانات لألساتذة07-

 . استبانة لمتالميذ68-
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:يمثل عينة األساتذة (1)الجدول رقم   

النسبة المئوية التكرار الجنس 
 %14.28 01ذكر 
 85.71% 06أنثى 

 100% 07المجموع 
 

: يمثل عينة األساتذة (1) رقم الشكل
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: يمثل عينة التالميذ (02)الجدول رقم 

النسبة المئوية التكرار الجنس 
 %47.05 32ذكر 
 52.94% 36أنثى 

 100% 68المجموع 
 

: يمثل عينة التالميذ (02) رقم الشكل

 
 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

ذكر انثى

47,05% 52,95%



 الفصل الثاني                  الدراسة الميدانية

 

47 

 :أدوات الدراسة-سادسا

 حل المشكمة التي يدرسيا أي باحث ولمتحقق من الفرضية يقوم باستخدام  إلىلموصول
الوسائل التي ليا عالقة بموضوع البحث، وليذا اتبعنا الوسيمة التي مكنتنا من دراسة 

  :الموضوع وىي

 :االستبانة- سابعا

 الفرد وغاية ذلك إلى االستبانة ىي نموذج يحتوي عمى مجموعة من األسئمة التي توجو 
. الحصول عمى معمومات حول موضوع ما

 : المستعممة في الدراسةاإلحصائيةالتقنيات 

 من ترجمة اإلحصائية يستعين بعديد من التقنيات أنتتطمب أي دراسة ميدانية من الباحث 
ونحن اكتفينا في ىذه الدراسة بحساب النسب . السموكيات إلى أرقام تعالج بصورة موضوعية

. المئوية واألعمدة البيانية

. عرض النتائج وتحميميا- ثامنا
. تحميل استبانة التالميذ- أ-

ىل أحد أفراد أسرتك أستاذ في مادة المغة العربية؟ : السؤال األول

 يمثل عدد أساتذة المغة العربية في األسرة: (03)الجدول رقم

 

 

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 7.35 % 5نعم 
 92.65 % 63ال 

 100% 68المجموع 
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 يمثل عدد أساتذة المغة العربية في األسرة: (03)الشكل رقم

 
 المالحظ من خالل الجدول واألعمدة البيانية أن عدد التالميذ الذين أحد أفراد :التحميل

 أسرتيمأسرتيم يدرسون المغة العربية أقل بكثير من عدد التالميذ الذين ال أحد من أفراد 
 تالميذ من العدد 5أي بعدد  (7.35)يدرسونيا، حيث بمغت نسبة تالميذ الفئة األولى 

.  تمميذ63بعدد  (92.65)أما نسبة تالميذ الفئة الثانية كانت . اإلجمالي

ر دروس المغة العربية في المنزل؟ ضىل تح: السؤال الثاني

 يمثل نسبة تحضير الدرس في المنزل:(04)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 41.17% 28نعم 

 2.94% 2ال 

 55.88% 38أحيانا 

 100% 68المجموع 
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:  عند تحميل السؤال الثاني تبين لنا أن اإلجابة الطاغية لمتالميذ ىي اإلجابة ب:التحميل
نعم فكانت : أما اإلجابة ب (%55.88) تمميذ وذلك  بنسبة 38حيث كانت إجابة ل . أحيانا

 تمميذ أي 2ال بعدد : في حين كانت اإلجابة ب (%41.17) تمميذا أي بنسبة 28إجابة ل 
. (%2.94)بنسبة 

 يمثل نسبة تحضير الدرس في المنزل:(04)الشكل رقم

 
كيف يعرض لكم األساتذة أمثمة الدرس؟ : السؤال الثالث

 يمثل كيفية عرض األساتذة أمثمة لمدرس:(05)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 %4.41 03نصوص 

 95.58% 65جمل 

 100% 68المجموع 
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يتضح من خالل تحميل األعمدة البيانية و الجدول أن أغمب و معظم التالميذ : التحميل
متفقون عمى إجابة واحدة و ىي أن الطريقة التي يعرض بيا األساتذة أمثمة درس الصرف 
ىي طريقة الجمل التي يراىا األستاذ ىي األنسب و األفضل و ذلك لتمبية متطمبات المقرر 

. السنوي و أن طريقة النصوص تكون إال في القميل النادر

 يمثل كيفية عرض األساتذة أمثمة لمدرس:(05)الشكل رقم

 
 ؟ىل تستوعب ىذه األمثمة المقدمة من طرف األستاذ: السؤال الرابع

 يمثل مدى استيعاب التمميذ لألمثمة:(06)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 %51.47 35نعم 
 %4.41 03ال 

 %44.11 30أحيانا 
 100% 68المجموع 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

نصوص جمل

4,41%

95,58%



 الفصل الثاني                  الدراسة الميدانية

 

51 

نعم ، : نالحظ من خالل الجدول و األعمدة البيانية أن أغمبية التالميذ قد أجابو ب:التحميل
قة عرض أمثمة يوىذا دليل عمى أن طر (%51.47) تمميذ و بنسبة 35حيث بمغ عددىم 

درس الصرف في شكل جمل ىي طريقة ناجحة وتحقق نتائج مبيرة، في حين لم يكن عدد 
نعم، حيث بمغ ذلك : التالميذ الذين اجابوا أحيانا ليست ببعيدة عن التالميذ الذين أجابوا ب

و يرجع ذلك االختالف في اإلجابة الى نوعية األمثمة  (%44.11) تمميذ أي بنسبة 30
حيث تكون صعبة ومبيمة أحيانا يصعب عن التمميذ فيميا و أحيانا تكون في متناول التمميذ 

. وبسيطة

 يمثل مدى استيعاب األمثمة لمنمميذ:(06)الشكل رقم
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ىل تعتمد عمى الفيم أو الحفظ الستيعاب القاعدة الصرفية؟   :السؤال الخامس

 مدى االعتماد عمى الحفظ أو الفيم الستيعاب القاعدة الصرفية:(07)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 5.88% 04فيم 

 94.11% 64حفظ 

 100% 68المجموع 

 معظم التالميذ يعتمدون عمى الحفظ نّ نالحظ من خالل الجدول واألعمدة البيانية أ: التحميل
أما الذين  (%94.11) تمميذ وبنسبة 64حيث بمغ عددىم . الصرفية الستيعاب القاعدة

 .(5.88%)  إجابات بنسبة04يعتمدون عمى الفيم كانت مقدرة ب 

 مدى االعتماد عمى الحفظ أو الفيم الستيعاب القاعدة الصرفية:(07)الشكل رقم
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ىل تستيويك مادة الصرف؟ : السؤال السادس

 مدى ىواية مادة الصرف: (08)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 95.58% 65نعم 
 4.41% 03ال 

 100% 68المجموع 

نعم حيث : ب، نالحظ من خالل الجدول واألعمدة البيانية أن أغمبية التالميذ أجابوا: التحميل
 االوزانوىذا يدل عمى مدى حبيم لمادة الصرف و(%95.55) تمميذ وبنسبة 65بمغ عددىم 

. (4.41%)  تمميذ وبنسبة 03 بمغ عددىم ،ال:  ب،اأجابوأما الذين : مقارنة بقواعد النحو

 ىواية مادة الصرف:(08)الشكل رقم
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ىل تشارك أثناء الدرس؟  :السؤال السابع

 نسبة المشاركة أثناء الدرس:(09)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 30.88% 21نعم 

 7.35% 05ال 

 61.17% 42أحيانا 

 100% 68المجموع 

أحيانا ىم : الواضح من خالل األعمدة الجدول السابق أن التالميذ الذين أجابوا ب: التحميل
طبيعة الحصة وكذا :  تمميذ، ويعود ذلك ألسباب من أىميا42 بمغت ثالفئة األكثر عددا حي

نعم :  ب،أما بالنسبة لإلجابة. من الحصةزميول التمميذ ونفسيتو ومدى حبو لممادة وربما 
 تمميذ ويرتبط ىذا بكون ىذه الطبقة 21فكانت قميمة مقارنة باإلجابة السابقة حيث بمغت 

الممتازة التي دائما ما يكون عددىا قميل، أما بالنسبة لمذين أجابوا بال فيم األقل عددا حيث 
 . تالميذ05كان العدد 

 نسبة المشاركة أثناء الدرس:(09)الشكل رقم
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ىل تفرق بين القواعد النحوية والصرفية؟  :السؤال الثامن

 مدى التفريق بين القواعد النحوية والصرفية:(10)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 63.23% 43نعم 

 14.70% 10ال 

 22.05% 15أحيانا 

 100% 68المجموع 

أي أن  (%63.25) إجابة وبنسبة 43نعم وذلك ب : ب،  التالميذإجابات أغمب : التحميل
 يميز األستاذيق بين القواعد النحوية و الصرفية و السبب في ذلك أن رليم القدرة عمى التف

بين الدرس النحوي والدرس الصرفي عن طريق توضيحات يقدميا ليم أي أن النحو مختص 
إذ بمغ عدد اإلجابة . أما اإلجابتين ال وأحيانا فكانت متقاربة. باإلعراب و الصرف باالوزان

 تشابو إلىويعود ذلك  (%22.05)فكانت بنسبة  (15) أما اإلجابة ب أحيانا (10)ب ال 
 .بعض قواعد النحو والصرف

 مدى التفريق بين القواعد النحوية والصرفية:(10)الشكل رقم
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ىل الطريقة التي يقدم لكم بيا األستاذ درس الصرف سيمة وواضحة أم : السؤال التاسع
صعبة وغامضة؟  

 طريقة تقديم درس الصرف:(11)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
 95.58% 65سيمة و بسيطة 
 4.41% 03صعبة و معقدة 

 100% 68المجموع 
 جل ومعظم التالميذ يرون أن إنإن ما يظير من خالل تحميل الجدول واألعمدة : التحميل

الطريقة التي يقدم ليم بيا األستاذ ىي طريقة سيمة و بسيطة و أنيا قريبة من عقل التمميذ 
ويدل ذلك  (%95.58) بنسبة65ويتضح ذلك من خالل إجابات التالميذ التي بمغ عددىا 

 المغة العربية في ىذه المؤسسة و إضافة إلى نجاح طريقة عرض أمثمة أساتذةعمى تمكن 
درس الصرف من طرف األساتذة في شكل جمل و ذلك أن بواسطة المثال يستطيع التمميذ 

 03أما اإلجابة الثانية صعبة وغامضة كانت قميمة جدا وىي عند ، أن يبني قاعدة صرفية
. (4.41%) تالميذ فقط بنسبة
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 طريقة تقديم درس الصرف:(11)الشكل رقم

 
ىل تجد صعوبة في حل تمارين الصرف؟ : السؤال العاشر

 الصعوبة في حل تمارين الصرف:(12)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 16.17% 11نعم 

 48.52% 33ال 

 35.29% 24أحيانا 

 100% 68المجموع 
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من خالل الجدول واألعمدة البيانية يتضح لنا أن أغمب التالميذ ال يجدون  :التحميل: التحميل
 تمميذ أي بنسبة 33مشكل في حل تمارين الصرف فيم األكثر عددا والمقدر ب 

وىذا ما يؤكد لنا مدى رغبة التالميذ في مادة الصرف أكثر من غيرىا في  (48.52%)
 24وذلك ب  (35.29%) ب أحيانا لدى التالميذ فقد بمغت ،أما بالنسبة لإلجابة، القواعد

تمميذ من إجمالي العدد الكمي ويرجع ذلك إلى سبب رئيسي يتمثل في ميول التالميذ لمصرف 
. واألوزان أكثر من النحو، ىذا ما سيل عمييم تمارين الصرف و جعميا في متناوليم

في حين أن التالميذ الذين يجدون صعوبة وعسر في حل تمارين الصرف فكانت نسبتيم 
.  تمميذ11أي بمجموع  (%16.17)

 الصعوبة في حل تمارين الصرف:(12)الشكل رقم
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ىل مادة المغة العربية من المواد المفضمة لديك؟: السؤال الحادي عشر  

 نسبة تفضيل المغة العربية:(13)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 63.23% 43نعم 

 36.76% 25ال 

 100% 68المجموع 

 

نالحظ من خالل الجدول واألعمدة البيانية أن مادة المغة العربية من المواد المحببة : التحميل
 تمميذ و ذلك 43نعم   ب،لمتالميذ يجدون فييا متعة حيث بمغ عدد التالميذ الذين أجابوا

ربما يرجع سبب ذلك لجانبين أوال بتحفيز من العائمة ألن المغة العربية  (%63.25)بنسبة 
 األستاذ داخل القسم أسموبىي لغة القرآن الكريم و لغة الحوار في مجتمعنا و الجانب الثاني 

 25 ب ال فكان عددىم ،أما الذين أجابوا. الذي يبسط الصعب لدى التمميذ ويقرب لو المفيوم
صعبة مادة و ىذه النسبة تمثل التالميذ الذين يرون المغة العربية  (36.76%ٍ)تمميذ بنسبة 

. لدييم و ليست مادة حفظ بل تحتاج لمكثير من الفيم

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                  الدراسة الميدانية

 

60 

 نسبة تفضيل المغة العربية:(13)الشكل رقم

 
ما رأيك في طرح أسئمة التطبيق؟ : السؤال الثاني عشر

 طريقة طرح أسئمة التطبيق:(14)الجدول رقم

النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

 41.17% 28واضحة 

 58.82% 40غامضة 

 100% 68المجموع 

أن أغمبية التالميذ يجدون غموض أثناء الواضح من خالل اعمدة الجدول السابق : التحميل
و يعود ذلك لعدة أسباب من  (58.82%) تمميذ بنسبة 40اإلجابة عمى أسئمة التطبيق بعدد 

أما التالميذ . بينيا أن التطبيق يكون في آخر الحصة أي الفترة الزمنية غير كافية لمتمميذ
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 28بعدد  (41.17%)النجباء فتكون أسئمة التطبيق في متناوليم أي  واضحة و ذلك بنسبة 
. تمميذ

 طريقة طرح أسئمة التطبيق:(14)الشكل رقم
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 :األساتذةتحميل استبانات - تاسعا
  التي يواجييا التالميذ في تعمم دروس المغة العربية؟والصعوباتما العراقيل : األولالسؤال 

 أستاذآلخر المغة العربية مجموعة من الصعوبات فقد اختمفت من أساتذة عدد لنا :التحميل -
 عمى الحفظ بينما مادة المغة العربية تتطمب فيما يعتمدون اغمب التالميذ أنومن ضمنيا 

 إلى ضعف الرصيد المغوي وصعوبة بعض الدروس أضف إلىوتركيزا ومنيم من أرجعيا 
  المغويةالدروس التالميذ عمى تعمم القواعد و إقبالذلك عدم 

  ما سببيا؟:السؤال الثاني

 خصائص المادة وىي تنوعيا إلى عن سبب ىذه الصعوبة فمنيم من أرجعيا أما: التحميل-
مالء فيم صرف إلى  قمة ممارستيم في أو عدم أيضاإلى ال يفرقون بينيم و قد ترجع ونحو وا 

 عدم كفاءة إضافةإلى، اإلقبال الضعف و عدم أسبابياإلىحل التمارين و منيم من يرجع 
 . في عممية التواصلاألساتذةبعض 

  لدروس الصرف؟ أدائكأثناء ومعيقات  ىل من مشاكل :السؤال الثالث

 درس الصرف أداءأثناء ومعيقات  ىناك صعوبات إن المغة العربية أساتذة يرى :التحميل-
 في مشاكل بينما قد يكون األساتذةفالتحضير الجيد لمدرس ال يوقع  - :تتمثل فيمايمي

 عدم استيعاب التالميذ إضافةإلى. المشكل في استيعاب التالميذ ليذا الدرس الصرفي
 . ذلك مشكمة التداخل بين الدروسأضفإلى.  في نفس الوقتوصعوباتيالمدروس 

 اذكر لنا بعض الحمول التي تراىا مناسبة لتيسير وتسييل تمقين قواعد :السؤال الرابع
 .الصرف

 المغة العربية في ىذه المؤسسة مجموعة من الحمول المناسبة أساتذةعدد لنا : التحميل-
وضع مخططات لمتمميذ دائما تجعل فيمو  - :لتسييل تمقين قواعد الصرف و نذكر منيا
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تيسير  -.تغيير النمطية التقميدية -.حذف بعض الدروس - . وأكثر تنظيما في ذىنوأسرع
 . المعاصرةاإلعالميةاستعمال بعض الوسائل  -.النحو وتسييمو

  درس الصرف؟ أمثمةما طريقتك المفضمة في تقديم :السؤال الخامس

 الطريقة المفضمة لتقديم أمثمة الدرس الصرفي:(15)الجدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

 14.28% 01 نصوص

 71.42% 05 جمل

 14.28% 01 طريقة اخرى

 100% 07 المجموع

 

 أمثمة عمى أن الطريقة األكثر استعماال و نجاحا في تقديم ا اتفقواألساتذة أغمب :التحميل-
عمى شكل جمل ممونة مضبوطة الشكل ألن -الدرس الصرفي ىي طريقة الجمل و تكون 

مضبوطة الشكل حتى  الصرف يعتمد عمى وزن الكممة و التي من الضروري أن تكون
 .ةيستوعبيا التمميذ غير منقوص

أي أن جل األساتذة يعرضون أمثمة لمتالميذ ثم عن طريقيا يكون استنباط استنتاج القاعدة ثم 
 .في األخير يكون تطبيق و إعطائيم الحل
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 الطريقة المفضمة لتقديم أمثمة الدرس الصرفي:(15)الشكل رقم

 
ما المغة المالئمة في شرح القواعد الصرفية؟: السؤال السادس  

 المغة المالئمة في شرح القواعد الصرفية:(16)الجدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

 %71.42 05 الفصحى

 00% 00 العامية

 28.57% 02 معا

 100% 07 المجموع

إن المغة األنسب في شرح القواعد الصرفية في رأي األساتذة ىي المغة الفصحى : لتحميلا-
 ألن ذلك يساعد أساتذةىذا ما الحظناه من خالل إجابات خمس .  ما ينص عميو المقرريوه

التمميذ عمى اكتساب المغة العربية الفصحى في حين يرى اثنان من األساتذة أن دمج 
الفصحى مع العامية ىو األنسب في شرح القواعد الصرفية ويرجع ذلك لممجتمع الذي يعيش 
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 فالمغة السيمة .فيو التمميذ فيو يتواصل ويمبي حاجياتو عن طريق لغة مجتمعو وىي العامية
 .والبسيطة دائما تستعمل كوسيمة مساعدة لفيم التالميذ

 المغة المالئمة في شرح القواعد الصرفية:(16)الشكل رقم

 
 ة ؟ىل يمكن تنفيذ طرق تدريس النحو عمى تدريس القواعد الصرفي: السؤال السابع

 مدى تنفيذ طرق تدريس النحو عمى تدريس القواعد الصرفية:(17)الجدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

 14.28% 01 نعم

 28.57% 02 ال

 57.14% 04 أحيانا

 100% 07 المجموع
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 األساتذة فمنيم من يقول ليست كل الدروس صالحة إجابات من خالل نستنتج: لتحميلا-
ولكن أما الرأي اآلخر من األساتذة فيقول فربما قد تكون ىناك نقاط تشابو بينيما . لذلك

ا فالصرف يعتمد عمى بنية الكممة ووزنيا بينما النحو يدرس وضيفة م واضح بينواالختالف
 . فقط01 نعم فعددىم اقالو الذين أما. الجممةالكممة داخل 

 مدى تنفيذ طرق تدريس النحو عمى تدريس القواعد الصرفية:(17)الشكل رقم
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ما المغة التي يستخدميا التالميذ داخل القسم؟  : السؤال الثامن

 المغة التي يستخدميا التالميذ داخل القسم:(18)الجدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

 00% 00 الفصحى

 28.57% 02 العامية

 71.42% 05 معا

 100% 07 المجموع

 اتضح لنا من خالل الجدول أن المغة التي يستعمميا التالميذ داخل القسم ىي :التحميل-
وذلك أن  (أساتذة5)وذلك حسب رأي معظم األساتذة بمجموع . والعامية معاالفصحى 
 آخر وىو وأيضا بسبب يميمون إلى استخدام المغة العامية ألنيم يجدون بيا راحتيم التالميذ

وىو أن المغة والسبب األىم والواضح  .غياب الرصيد المغوي عمى الرغم من التحذير والتنبيو
ربية البسيطة التي اعتاد عمييا التالميذ من الصغر فيي لغة مجتمعو عالعامية ىي المغة ال

أما .  التمازج الحاصل في استخدام المغتينإلىالتي يتواصل بيا ويستجيب ليا وىذا ما يؤدي 
 .االستعمال المطمق لمفصحى داخل القسم حسب رأي األساتذة فال وجود لو
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 المغة التي يستخدميا التالميذ داخل القسم:(18)الشكل رقم

 
الصرف؟ دروس إلتمامىل الحجم الساعي يكفي : تاسعالسؤال ال  

 كمية الحجم الساعي التمام دروس الصرف:(19)الجدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

 %14.28 01 نعم

 85.71% 06 ال

 100% 07 المجموع

 نالحظ من خالل الجدول أن ساعات تدريس عمم الصرف غير كافية بل تحتاج :التحميل-
حال يتمثل في تنمية المحبة عن ويضعون  حجم ساعي أكثر ما أكده أغمب األساتذة إلى

 .التعبير المطالعة وإلىطريق توسيع آفاقو 
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 كمية الحجم الساعي التمام دروس الصرف:(19)الشكل رقم

 
التالميذ؟ المغوي لدى األداءما تثمينك لمستوى : السؤال العاشر  

.  المغوي لدى التالميذ متوسط عمى العموماألداء أن مستوى األساتذة يرى أغمب :التحميل
تى إال عن آ صقل و تنقيح و متابعة و ىذا ال يتإلى المغوي لمتمميذ يحتاج األداءوكما أن 
 منياج تربوي لغوي لتعميمو المغة العربية و إجبارية إعطاء المغة العربية مكانتيا إعادةطريق 

 .المبابو أن تيتم فييا بالجوىر ال ب.  التربويةالمنظومةالحقيقية داخل 
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 :مشكالتو- عاشرا
 :مشاكل خاصة بالمعمم -1

  المعمم يعاني كثيرا مما يعانيو طالبو من إرث الضعف في جميع مراحل التعميم

 :يمكن طرحيا في عدة نقاط

 ليس كل متعمم أىال لمتعميم -

  .معمم يشكو من نقص إعداده وفي استعداده -

 .بعض معممي النحو يشرحون الدرس بمغة تمزج بين الفصحى والعامية -

 .اضطراب مستويات كتب النحو والصرف -

كثير من الطالب ال ييتمون بالقواعد وكذا باتت غريبة عمييم ولكن لدييم رصيدا مما  -
 . فيمكن المحافظة عميو .سبق

 .بتوفير المعمم الجيد والكتاب الجيد والعدد المناسب في الصف -

 .تعدد طرق التدريس ما بين القياسية واالستقرائية والتكاممية -

 فمعظم ىؤالء .األثر السمبي لمعممي المواد األخرى غير العربية كالتاريخ والجغرافيا -
 .يشرحون دروسيم بالعامية

 مزاحمة المغة األجنبية لمغة العربية -

 .طغيان العامية عمى الفصحى حتى أصبح ليا أنصار و مؤيدون -

 . غمبة الجانب النظري عمى الجانب التطبيقي العممي في تدريس القواعد -

 .ضعف ىمم المتعممين وانصرافيم عن مادة المغة واألدب بعامة -

 أضف إلى ذلك مشكمة الوقت اي .وغياب الرغبة في تعمم القواعد وقمة رصيدىم المغوي -
 .الزمن

 . وضعف إعداد المعممين واختالف طرقيم في التدريس.قمة الكفاءة في مادة القواعد -

 .أما ما يتعمق بالواقع والمحيط فيصعب حده وحصره -

 .حيث حّمت العامية محل الفصحى في مختمف المواقع والمواطن -

االفتقار إلى الوسائل التعميمية الحديثة واالعتماد في الغالب عمى السبورة والكتاب  -
 .المدرسي وىذا األمر يجعل بعض الطالب ينفرون من تعمم القواعد
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 .افتقار بعض التدريبات إلى التعزيز -

عدم تأسيس التالميذ تأسيسا قويا في المرحمة االبتدائية يجعميم غير قادرين عمى  -
 .استيعاب أساسيات القواعد في المرحمة اإلعدادية

 عدم تشجيع الطالب .إىمال الطالب لمواجبات امنزلية يؤثر في تدني مستوى تحصيميم -
 .عمى التكمم بالفصحى في الحصة الدراسية

 .غمبة الجانب النظري عمى الجانب التطبيقي العممي في تدريس القواعد -
 .االعتماد عمى حفظ األوزان وليس طريقة الفيم -
األخطاء اإلمالئية المتكررة لدى التالميذ تؤدي بذالك إلى الوقوع في ضبط الكممة وتحديد  -

 .وزنيا
 .ضعف ىمم المتعممين وانصرافيم عن مادة المغة واألدب وغياب الرغبة في تعمم القواعد -
من مشاكل التالميذ في حصة الصرف إىمال دور الحركات اإلعرابية ودورىا في كتابة  -

 . األوزان

كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشعبانيا وتفصيالتيا بشكل ال يساعد عمى تثبيت ىذه  -
 .المفاىيم في أذىان التالميذ بل تجعميم يذيقون بيا ذرعا

إن الكثير من القواعد النحوية التي يتم تدريسيا لمتالميذ في المدرسة ال تحقق ىدفا وظيفيا - 
 .في حياة التالميذ بل تممئ عمييم دون أن يكون ليم دورا أو نشاط تفاعمي معيا

االقتصار في تدريس القواعد النحوية عمى الجوانب الشكمية في بناء الكممة أو ضبط - 
 . وعدم معالجتيا بما يربطيا بالمعنى.آخرىا

 البيت والمجتمع واألصدقاء فالطالب يدرس :أسباب بيئية واجتماعية محيطة بالتمميذ مثل- 
فإذا خرج الصف لم يممس أي تطبيق وال استخدام لما درسو في .النحو بين جدران الصف

لذا تحدث الفجوة بين ما يدرسو التمميذ في المدرسة وبينما ىو مطبق عمى أرض .الصف
 .الواقع
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المقررات الدراسية التي ال تعني بتتابع أبواب النحو وقواعده وتعميق مفاىيمو بشكل متدرج - 
بل أن الكثير منيا ال ييتم بالتفصيالت الميمة التي توضح القاعدة وتساعده عمى .ومترابط
 .فيميا

فالبعض قد  عدم التزام بعض المعممين بطريقة التدريس السميمة في تدريس القواعد النحوية- 
يمجأ إلى الطريقة اإللقائية بحيث يكتفي بإلقاء بعض أمثمة محددة يعتقد أنو من خالليا قد 

 .شرح القاعدة النحوية

وعميو فصعوبة النحو وقواعده تمكن في عدة أشياء نحو كثرة موضوعات النحو 
وتشعبيا وما يعترييا من تناقض وشذوذ، وحتى طريقة التدريس التي يتبعيا المعمم في تدريسو 

 إضافة إلى ىذا كمو  .في بعض األحيان تشكل صعوبة وال تكون مناسبة مع مستوى التالميذ
. عدم وضع المقررات الدراسية والمناىج وضعا سميما يتماشى مع قدرات التالميذ

  :الصعوبات -2

 عدم فيم بعض المصطمحات المغوية الصعبة قمة التركيز

. كثافة البرنامج مقارنة بمستوى التالميذ وكذا عدم الترابط بين الدروس

 :األسباب -3

 .عدم التركيز عمى الظاىرة المغوية في المرحمة االبتدائية

 .التوظيف الناقص وغير المنيجي لممكتسبات الموجودة لدى التالميذ

 .كفاءة األستاذ وخبرتو التي تمكنو من صقل كفاءة التالميذ وتنظيميا

 .عدم وجود تكافئ بين البرنامج ومستوى التالميذ

 .عزوف التالميذ عن المطالعة

 العبثية في وضع البرامج وغياب التخطيط الجيد والبعيد في وضع األىداف التعميمية

 .عدم اىتمام التمميذ لخوفو من القواعد المغوية باعتبارىا صعبة التمقين في نظره
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المغة العربية وعدم توفر وسائل مناسبة تعين عمى شرح الدرس واعتماد األستاذ عمى طرق 
 .التمقين فقط

 .عدم تمييز المتمقي بين النحو والصرف

 .عدم تركيز المتمقي وعدم توظيفو لممكتسبات السابقة

 .(الصرف)الميول لمجانب النحوي لعدم إلمامو بالمادة 

 .عدم ارتباط الفصحى بالحياة العامة

. عدم توفر الوسائل العممية كأجيزة العرض باعتبارىا تساىم في تسريع عممية التمقين

 :اقتراحات وتوصيات -4

ضرورة إعادة النظر في موضوعات قواعد المغة الصرف والنحو والسيما المقررة عمى 1
  .تالميذ التعميم المتوسط

 . تثبيت العديد من المسائل الصرفية والنحوية بسيولة و يسير عمى ألسنة المتعممين2

 . اإلكثار من استعمال الحصص التطبيقية العممية3

 . ضرورة وضع أنشطة حيوية لممتمدرسين4

 .ضرورة عدم إحساس التالميذ بصعوبة ىذه القواعد5

 .ضرورة بذل جيود كبيرة لمحد من ىذه الصعوبات الكثيرة6

 . االبتعاد عن تكثيف التمارين والتطبيقات المعطاة لمتالميذ7

 . ضرورة استخدام الوسائل التعميمية المساعدة وتنويع طرائق التدريس8
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السير عمى وضع مقررات ومناىج جيدة تناسب مستويات التالميذ مع مراعاة التدرج .9
المعرفي ضرورة اختيار أساتذة أكفاء متماشين مع تطور المناىج التعميمية والسيما في 

. تعميمية المغة العربية

االبتعاد قدر اإلمكان عن ميارة الحفظ وخزن المعمومات في دماغ الطفل وتحيمو إلى التفكير 
المبدع الذي يمكنو من المرونة والنجاح في مواجية التطورات السريعة في المعمومات 

 .والتقنيات

 .مواصمة الجيود لتسييل مادة الصرف من الجانب والنظري والتطبيقي

يجاد طرق أخرى لتدريس القواعد المغوية  . إحداث وا 

 :الحمول المناسبة- 5

 . إشراك المتعمم في العممية التعميمية وعدم حصر مجيوده عمى التمقين فقط-

 . ربط الدروس يبعضيا البعض-

 .(االستدراك) استغالل حصص المعالجة البيداغوجية حصص -

 .التطبيق المتواصل والتذكير الدائم

 .لجمب انتباه المتعمم وكذا ترسيخ المكتسبات

 .التطبيق الفردي ثم الجماعي أي في شكل واجبات منزلية وأعمال داخل القسم

 .توفير الوسائل المناسبة والحديثة التي تعين عمى تقديم الدروس وتحقيق الكفاءة

 .تحضير المتعممين لمدروس حتى يحدث تجاوب بين األستاذ والتمميذ داخل القسم

 .إتباع األستاذ لطريقة مشوقة لجذب انتباه التمميذ لمدرس وكذا ترغيبو فيو

. التكثيف من حصص الصرف
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 .التنبيو عمى بعض العيوب العامة في العممية التعميمية

 .وضع برنامج ثري لممادة

تغميب الجانب التطبيقي العممي عمى الجانب النظري وتوسيع حصص النحو والمغة االستعانة 
بالوسائل الحديثة الموضحة كاألجيزة السمعية البصرية واألجيزة العاكسة والسيما في إيضاح 

 .فروع التصريف وأقسامو

فإن مشكمة النحو ال تكمن في المعمم وحده وال في المتعمم وحده فالمعوقات مبثوثة ىنا 
 .وىناك

أن يعمل عمى تنمية قدرات التالميذ التعبيرية والتبميغية وذلك بتكثيف التدريبات العممية ال في 
 .الدرس بل في جميع األنشطة المغوية

عمى المعمم أن يخصص وقت لمتطبيقات النحوية والصرفية والتدرج مع التالميذ من السيل 
 .إلى الصعب

االعتناء بتدريس الصرف واعتباره عنصر أساسي في محتوى ولب المغة العربية وليس 
 .  اعتباره كمادة منفصمة
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توصمنا , بعد ىذه الرحمة البحثية مع الدرس الصرفي في المتوسط بين النظرية والتطبيق
 :إلى عدة نتائج منيا

ومن خاللو , تكمن أىمية عمم الصرف بأنو ميزان العربية وبو تعرف أصول كالم العرب
وبواسطتو َيْسمم المتعمم من الوقوع في , وما يطرأ عمييا من تغييرات, تعرف صيغ الكممات

 .الخطأ
األول من تحويل الكممة الواحدة إلى أنواع , عممي وعممي: لمفيوم عمم الصرف معنيين

 .كونو عمم يتناول ىيئة الكممة وأحواليا: والثاني , مختمفة
لعمم الصرف عالقة وطيدة يعمم النحو فجعل مؤلفات القدماء النحوية ال تخمو من 

 .الدرس الصرفي
لمصرف أىمية بالغة في تنمية رصيد المتعمم المغوي وارتباطو بضمان نجاح العممية 

 .التعميمية
 .الصرف والنحو من أىم الموضوعات األساسية في المغة العربية وحفظيا من األخطاء

 .ينبغي االىتمام بتدريس مادة الصرف مثل بقية الدروس وليس كمادة منفصمة
إن العبثية في وضع البرامج من خالل عدم مراعاة سن المتعممين وكذا عدم مراعاة 

 .ترابط الدروس أفرز لنا العديد من المعيقات في سبيل تمقين عموم العربية
عمى المعمم أن يسعى لتبسيط مادة الصرف لممتعممين حتى يسيل عمييم استيعاب 

وأيضا يجب عميو أن يركز عمى الجوانب التطبيقية باعتبار أن عمم , القواعد الصرفية
 .الصرف يقوم عمى التطبيق والممارسة

 .إن أغمب األساتذة يستخدمون وسائل وطرق متنوعة لتبسيط وتسييل عممية الفيم
إن الحوار الراقي والفصيح مع التالميذ وحثيم عمى رفع مستوى التحاور يكتسب 

 .المتعممين لغة النقاش راقية وسميمة ومؤدبة
إن أغمب األساتذة يذىبون إلى جعل قواعد حفظ سيمة مرفقة بتطبيقات عممية لمعرفة 

 .نسبة فيم تالميذىم
يمثل األستاذ دورا ىاما في شرحو لدروس القواعد التي تشكل صعوبة كبيرة عمى 

 .تالميذه
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وذلك من خالل , إن نسبة الفيم واالستيعاب لدى التالميذ تختمف من تمميذ إلى آخر
 .انتقاليم من طور إلى طور آخر

 :أما عن االستبيانات فوضحت من جية أخرى صعوبات تدريس الصرف تمثمت في
 ىماليم إلعداد الدروس  .ضعف مستوى التالميذ وا 

 نقص تكوين األساتذة المختصين. 

إن محصمة ىذه الصعوبات تشكل عائقا أمام فيم التالميذ لدروس القواعد الصرفية كما 
أنيا تحول أيضا دون تحقيق األىداف المرجوة بانتقال التمميذ من دوره السمبي إلى دوره 

 .اإليجابي
وفي الختام نرجو أن نكون قد استطعنا اإللمام ببعض جوانب الموضوع وأن تكون قد 

 .وفقنا ولو بقدر يسير في وصف الدرس الصرفي في مرحمة المتوسط
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استبانة موجية لتالميذ متوسطة عبد الحميد بن باديس 
 :بيانات خاصة

 :.....................................االسم والمقب

 ذكر                أنثى:      الجنس 

 :أسئمة االستبانة

 ىل أحد أفراد أسرتك أستاذ في المغة العربية   نعم               ال .1

 ىل تحضر دروس المغة العربية في المنزل  نعم           ال          أحيانا .2

 كيف يعرض لكم األستاذ أمثمة              نصوص               جمل .3

 (الفعل المزيد)درس الصرف 

 ىل تستوعب ىذه األمثمة المقدمة من طرف األستاذ  نعم                ال .4

 ىل تعتمد عمى فيم أو حفظ لالستيعاب القاعدة الصرفية   فيم            حفظ .5

 ىل تستيويك مادة الصرف        نعم                   ال .6

 ىل تشارك أثناء الدرس          نعم                   ال .7

 ىل تفرق بين القواعد النحوية والصرفية      نعم         ال         أحيانا .8

 



المالحق 

81 

 ىل الطريقة التي يقدم بيا األستاذ درسسيمة وواضحة        صعبة وغامضة .9

 الصرف سيمة وواضحة أم صعبة وغامضة

 ىل تجد صعوبة في حل تمارين الصرف   نعم         ال          أحيانا .10

 ىل مادة المغة العربية من المواد المفضمة لديك   نعم                     ال .11

  ما رأيك في طرح أسئمة التطبيق            واضحة               غامضة .12
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 : استبانة موجية لألساتذة

 ما ىي العراقيل والصعوبات التي يواجييا التالميذ في تعمم دروس المغة العربية؟. 1س

 .ج

 ما أسبابيا يا ترى؟. 2س

 .2ج

 ىل ترى من مشاكل ومعيقات أثناء أدائك لدروس الصرف؟. 3س

 .3ج

 أذكر لنا بعض الحمول التي تراىا مناسبة لتسيير وتسييل تمقين قواعد الصرف؟. 4س

 .4ج

 ما طريقتك المضمة المفضمة في تقديم أمثمة درس الصرف؟. 5س

 .5ج

 .ما المغة المالئمة في شرح القواعد الصرفية. 6س

 .6ج
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 .ىل يمكن تنفيذ طرق تدريس القواعد الصرفية. 7س

 .7ج

 ما المغة التي يستخدميا التالميذ داخل القسم؟. 8س

 .8ج

 .ىل الحجم الساعي يكفي إلتمام دروس الصرف. 9س

 .9ج

 ما تثمينك لمستوى األداء المغوي لدى التالميذ؟. 10س

 . 10ج
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 نموذج عن درس القواعد

 التعريف

: الفعل المجرد وأنواعو

 (قواعد المغة ):فيم المكتوب 

: األمثمة 

. فجر أطل عمى الدنيا ُيَيْدِىُدَىا (1
 .قد َعمَقْت أنفاسو (2

 (فقرات)قراءة األمثمة من طرف التالميذ 

زمن الماضي = استخراج الفعلَ عمَقْت 

 (ىو عِنقَ )نرد في الماضي مع الضمير ىو 

. ىذه الحروف ال نستطيع حذفيا: عِنقَ 

ىذه األحرف األصمية ال نستطيع حذفيا نقول حروف أصمية ألننا ال نستطيع حذف 
. حرف منيا

َىْدَىَد = ُيَيْدِىُدَىا

إرجاعيا ىو َىْدَىَد 

 (أصمية)رباعي = َىْدَىدَ 

استقبل 

 (َقِبلَ )=أقبل
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 (َخَرجَ )=استخرج

. ليست فييا حروف الزيادة ىي أفعال مجردة

. دروس الصرف لمستوى سنة ثانية متوسط

. االسم المقصور والممدود

. أسماء الزمان والمكان

. االسم الممدود

. االسم الجامد

. االسم المشتق

. أوزانو+الفعل المجرد التعريف

. الفعل المزيد وأوزانو

: استنتاج

. اعتماد طريقة الشرح الجمل واألمثمة من طرف األساتذة لمتالميذ

. عرض األمثمة وشرحيا من طرف األستاذ وشرحيا 

 َزْمَزَم :أمثمة

.  طمبت األستاذة من التالميذ إيجاد بعض األفعال المجردة

.  كتابة استنتاج من طرف األستاذة:خطوة موالية
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 ما كانت أحرفو ماضية كميا أصمية وىو يحب األصل إنما ثالثي أو :الفعل المجرد
. رباعي

. َزِعمَ : والثالثي ما يكون أحرفو األصمية ثالثة مثل 

. والرباعي ما تكون حروفو األصمية أربعة 

: أوظف معموماتي

. حل التمرين ومحاوالت من قبل التالميذ

. كتابة الحل عمى السبورة من قبل التالميذ

َفُعَل = َجُبرَ =َفُعَل َنُصحَ =َكُبرَ 

 .َفِعلَ = َفِيمَ 
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: المراجع قائمة المصادر و

 :القرآن الكريم

 .ت.د, مصر, القاىرة, دار القدس لمنشر والتوزيع, برواية ورش عن اإلمام نافع

 :الكتب/أوال

دار , قصة اإلعراب بأسموب متطور في القواعد واإلعراب واألسماء, أحمد األخوص -1
 .طبعة جديدة, الجزائر, اليدى عين مميمة

 .لبنان, بيروت, دار صابر, الديوان, أحمد شوقي -2
 .2ط, لبنان, بيروت, دار الجيل, الكامل في النحو والصرف واإلعراب, أحمد قيش -3
, 1ط, الكويت, دار الطاىرية, ىداية الطالب قسم الصرف, أحمد مصطفى المراغي بك -4

 .م2008
, 5ط, مصر, القاىرة, دار التوفيقية لمتراث, الصرف الكافي, أيمن أمين عبد الغني -5

 .م2010
 .م2015/ه1436, الجزائر, رويبة, دار الوعي, المدارس النحوية, التواتي بن التواتي -6
 .م1973، 1جودت الركابي طرق تدريس المغة العربية دار الفكر دمشق سوريا ط -7
, الجزائر, دار اليدى عين مميمة, بيجة الطرف في فن الصرف, حسن رمضان فحمة -8

 .م1993
, الرياض, دار الكتاب, شذا العرف في فن الصرف, الحمالوي أحمد محمد أمين -9

 .ت.د, ط.د, السعودية
 .دار الحضارة, المفيد في النحو والصرف واالعراب, خير الدين ىني -10
 بين ىاأساليب تدريسوالمغة العربية فنون وامدة، حراتب قاسم عاشور، محمد فؤاد  -11

 .2009، 1، طعالم الكتب الحديث إربدالنظرية والتطبيق، 
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دار اآلفاق , تصريف األفعال واألسماء, أسس عمم الصرف, رجب عبد الجواد ابراىيم -12
 .م2002/ه1423, 1ط, القاىرة, العربية

دار الصفاء , ه1431/م2010, 1ط, الصرف الميسر, محمد الحوامدة, رحاب شاىر -13
 .عمان, لمنشر والتوزيع

, بيروت, دار الكتاب العممية, القواعد األساسية لمغة العربية, السيد أحمد الياشمي -14
 .لبنان

 .تدريس النحو العربي في ضوء اتجاىات الحديثة, ظبية سعيد السميطي -15
، طرائق التدريس العامة عبد الحي أحمد السبحي ومحمد بن عبد اهلل القسايمية -16

 .وتقويميا،جامعة الممك عبد العزيز، جده السعودية، دط، دت
طرائق التدريس العامة , عبد الحي أحمد السيحي ومحمد بن عبد اهلل القسايمية -17

 .ت.د, ط.د, السعودية, جدة, جامعة الممك عبد العزيز, وتقويميا
, 1ط, عمان, دار المسيرة لمنشر والتوزيع, التطبيق الصرفي, عبد الراجحي -18

 .ه1428/م2008

, رؤية جديدة في الصرف العربي, المنيج الصوتي لمبنية العربية, عبد الصبور شاىين- 19
 .م1980, ط.ب, ببنان, بيروت, مؤسسة الرسالة

 .بيروت, العربية, دار النيضة, المدخل إلى عمم النحو والصرف, عبد العزيز عتيق -20
 .النظريات المسانية وأثرىا في تعميمية المغة العربية, عبد القادر زيدان -21
عبد المطيف بن حسن فرج، طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، دار السيرة،  -22

 .2005، 1عمان، االردن، ط
, أربد, عالم الكتب الحديث, دراسات وصفية تطبيقية, الصرف الوافي, فادي نير -23

 .م2010, 1ط, األردن
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صالح .م2007, 2ط, دار عمار, معاني األبنية في العربية, فاضل صالح السامرائي -24
, مطابع بيروت الحديثة, الميذب في التصريف, ىاشم طو شالش, الميدي الطرطوسي

 .م2011, 1ط, لبنان, بيروت
مكتبة , تصريف األسماء واألفعال, التصريف المشترك, عمم الصرف, فخر الدين قباوة -25

 .م2012, 1ط, لبنان, بيروت, ناشرون, لبنان
، 1كامل محمود نجم الدليمي دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان، ط -26

 .ه1425م،2004
 دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ، ،2طلممولىمال عبد اهلل الدتفزي، األساس في الصرف،  -27

 .ه1434م 2013
دار المناىج , تدريس المغة العربية في ضوء الكفاءات األدائية, محسن عمى عطية -28

 .م2007, 1ط, األردن, لمتوزيع والنشر
, 2ط, القاىرة, دار المعارف, نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة, محمد الطنطاوي -29

 . م1995
دار الكتب , المعجم المفصل في تصريف األفعال العربية, محمد باسل عيون السود -30

 .م2000/ه1420, 1ط, لبنان, بيروت, العممية
محمد خير حمواني المغني الجديد في عمم الصرف، دار الشرق العربي، بيروت لبنان  -31

 .ه1420م 1999، 5ط
, بيروت, دار ابن الكثير, الصرف العربي أحكام ومعان,  السامرائي صالحمحمد فاضل -32

 .م2013, 1ط, لبنان
, دار الكتب العممية, تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, محمد مختار ولد -33

 .م1996/ه1417, 1ط, لبنان, بيروت
 .2000، 1 دار النيضة العربية بيروت طفي الصرف وتطبيقاتو-محمود مطرحي -34
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, القاىرة, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, تعميم المغة العربية, مصطفى رسالن -35
 .م2005/ه1426

الجنارية , م2016, 1ط, النحو والصرف في المغة العربية, موسى عبد القادر العزة -36
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