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 نيثاال الباب

 اللغوية القواعد تعليمال الطرقة عن العامة النظرية

 التعليم تعريف  (أ

, التالميذ أذهان إىل املعلومات إلقاء مبعين" يعلم – علم" كلمة من التعليم

 الرتبية جامعة يف فربادي سيكوم  األستاذ  1.املعلومات من وأحكام الوقائع ملعرفة

 واجلسم العقل ناحية يف األوالد لرتبية  احملاولة هو التعليم إن"  يقول نجبباندو  يعلم

 و وصحيح, جيًدا يفكر نابغني, الكثرية املعلومات ويعرفون جيتهدون األوالد ليكون

 حىت املدرس من املعلومات إلقاء هو التعليم إن القول وقصارى 2.العمل كل يف فن

 .املعلومات و املتعلم و املعلم: ثالثة وعوامله .أذهاهنم يف تتوفر املعلومات تكون

 املعلومات من خيتار الذي وهو واملعلومات املتعلم بني الوسط هو املعلم 

 مبعلومات التام والعلم املتعلم دراسة يتضمن فعمله, للمتعلم املالئم الالزم املقدار

 ترتيبا مرتبة له إيصاهلا عليه يسهل حىت املتعلم على منها يلقي ما وخباصة الدراسية

 اليت النشاطات كل هو  املوجز التعليم تعريف وقيل .ببعض بعضها ومرتبطا منطقيا

                                                           
1 Zuhairini dkk.. 1993. Metodik Pendidikan  Agama. PT.Rahmadani. Malang. h. 27 
2 Ahmad Tafsir. Metodologi Pengajaran Agama Islam. PT. Remaja Roesda 

Karya. Bandung. 1996. h. 7 
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 التعليم وكان. 3املهارة لتعلم( الطالب) املتعلم مساعدة أجل من املعلم هبا يقوم

 .اتواملعلوم واملتعلم املعلم وهي الثالثة بالعوامل يتعلق

 هاو أهداف لتعليماأهمية  (ب

يأخذ املتعلم فيه دورا اجيابيا ونشيطا يف أن أمهيات التعليم لكثرية جدا منها: 

ميكن التعلم املتعلم من إتقان املهارات األساسية الالزمة ملواصلة تعليم نفسه و  التعلم

سؤوليتهم إعداد األبناء للمستقبل بتعويدهم حتمل مو  بنفسه ويستمر معه مدى احلياة

 .إجياد بيئة تعليمية خصبة لإلبداعو  تدريب التالميذ على حل املشكالتو  بأنفسهم

يشهد العامل انفجار معريف متطور باستمرار ال تستوعبه نظم حبانب ذلك أن التعليم 

التعلم   التعلم وطرائقها مما حيتم وجود إسرتاتيجية متكن املتعلم من إتقان مهارات

 م معه خارج املدرسة وحىت مدى احلياة.الذايت ليستمر التعل

الشك أن التعليم له أهداف كثرية وخمتلفة حسب العلوم واملهارات اليت  

 كانت فيه.

  4وكان الباحث يف هذا البحث يبحث عن أهداف التعليم العامة، وهي:

                                                           
3  Ahmedtech, مشارك تربوي, dalam situs http://www.moudir.com diakses pada 2 Januari 

2018 pukul 09.00 
4  Ibid ، Ahmedtech, مشارك تربوي, dalam situs http://www.moudir.com diakses pada 2 

Januari 2018 pukul 09.00 
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التعلم واملستمر ملواصلة تعلمه   اكتساب الطالب مهارات وعادات( ۱) 

املسامهة يف عملية  (۳)نفسه بنفسه.  حتمل الفرد مسؤولية تعليم (۲. )بنفسه

حتقيق التعلم  (۵)التعلم. بناء جمتمع دائم (۴) التجديد الذايت للمجتمع.

 التجاوب مع متغريات سوق العمل. (۶)املستمر مدى احلياة.

يبتعد دور املعلم يف ظل إسرتاتيجية التعلم عن دوره التقليدي يف نقل املعرفة   

وتلقني الطلبة ويأخذ دور املوجه واملرشد والناصح لتالميذه ويظهر دور املعلم يف 

 م من خالل:يالتعل

على قدرات املتعلمني وميوهلم واجتاهاهتم من خالل املالحظة  التعرف -۱ 

التقوميية البنائية واخلتامية والتشخيصية وتقدمي  املباشرة واالختبارات

 العون للمتعلم يف تطوير قدراته وتنمية ميوله واجتاهه.

إعداد املواد التعليمية الالزمة مثل الرزم التعليمية , مصادر التعلم ,  -۲

 لتقنيات احلديثة كالتلفاز وافالم احلاسوب يف التعلم الذايت.وتوظيف ا

توجيه الطلبة الختيار أهداف تناسبه مع املستوى الذي حدده االختبار  -۳

 التشخيصي.
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تدريب الطلبة على املهارات املكتبية وتشمل مهارات الوصول إىل  -۴

املعلومات واملعارف ومصادر التعلم ومهارات االستخدام العلمي 

 لمصادر العلمية والرتبوية املتوفرة يف املكتبات.ل

وضع اخلطط العالجية اليت متكن الطالب من سد الثغرات واستكمال  -۵

 اخلربات الالزمة له.

القيام بدور املستشار املتعلم مع املتعلمني يف كل مراحل التعلم يف  -۶

 5التخطيط والتنفيذ والتقومي.

 العربية اللغة التعليم طريقة  (ج

 املعلم هبا يقوم تدرسية إجراءت جمرد من ابعد و اوسع مفهوم التعليم قةيطر  ان  

 اهلدف  حتقيق يف هبا يستعان اليت الشاملة طةاخل تعين هنا الطريقة إن.  الفصل يف

 ومن, الرئيسة املكونات من عددا ينتظم الذي املسبحة خيط مثل إهنا, املنشود الرتبوي

 املوضوعات ويف  ,املقرر الكتاب هبا الف اليت الطريقة يف اخليط هذا تلمس أن املمكن

 على وضعت اليت العادة يف ة. املعلم دليل عليها يشتمل اليت التوجيهات ويف, املختارة

 املنزلية الواجبات ويف اللغوية تدريبات ويف, هبا سجلت اليت والطريقة, التسجيل شرائط

                                                           

 5 Ibid ,Ahmedtech, مشارك تربوي, dalam situs http://www.moudir.com diakses pada ۲ 

Januari ۲۱۱۲ pukul ۱۱.۱۰  

http://www.moudir.com/
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 ويف, العلقة األسئلة نوع يف و, استخدامها وطريقة, املختارة التعلمية الوسائل ويف, املعدة

 6.التعليمية للععلية خمتلفة جوانب من ذالك غري

 يستخدمها أن لغة معلم لكل ميكن وإجراءات وقواعد مبادئ إىل الطريقة تستند  

 بني الواحد اخلالف مصدر ولعل. اجلتمعات ظروف تباينت أو اللغات تقاوتت سواء

 الشكل وليس, فيها يصب الذي وناملضم أي خالهلا من تدريسه مايتم هو الطرق هذه

 التدريس  طرق على وفرض ماقد اللغات بني من أن االعتبار ىف أخذا, حيتويها الذي

 الطريقة مبادئ تبقى ذلك مع أته إال, اللغوية خصائصها مع يتنايب التعديل من شيئا

 .أخرى و لغة بني مشرتكة وأصوهلا, واحدة

 اللغة تعليم غرض إن. العريية اللغة  تعليم ىف املستخدمة الطرائق من أنواع هناك 

 النهارات تلك فلنيل. اللغة مهارات ألربع استيعاب للطالب يكون كي عامة العريية

 جناح إىل يؤدي املناسبة الطريقة اختبار ألن التعليم بطرقة املدرس يهتم أن ينبغي املذكورة

 : رييةالع اللغة  تعليم ىف املستخدمة الطرق بعض وهذه.  التعليم

  والرتمجة القوعد طريقة (أ

 عصر اىل تعود و الثانية اللغات تعليم طرق أقدم والرتمجة القواعد  طريقة تعترب

 اإلنساين للرتاث الالتينتة و اليونانية اللغتان نقلت حيث األوربية البالد يف التهضة

 أشعر مما األوربية البالد خمتلف بني العالقات تزايد عن فضال الغريب العامل إيل

                                                           
 ۳۳۳، ص. ف للنشر والتوزيع(ادار الشو  :، )رياضدريس فنون اللغة العربية، ت علي أمحد مدكور6



02 
 

  .تعليمها و تعلمها على اإلقبال فاشتد اللغتني هاتني تعلم إىل باحلاجة أهلها

 يف الثانية اللغات تدريس يف شائعة كانت اليت األساليب ذلك يف واتبعت

 من واإلطالق قواعدها شرح هو تدريسها يف املدخل كان ولقد. الوسطى العصور

 صار مث والرتمجة بالقراءة اخلاصة خرىاأل اللغة مهارات تعليم إىل القواعد هذه

 7.لتنمية وسيلة أنه على إليه نظر حيث, ذاته يف غاية النحو تعليم

 املباشرة لطريقة  (ب

 التعليم أثناء ىف املدرس ألن باشرةامل بالطريقة الطريقة هذه تسمى و  

 هذه ظهرت 8.األم اللغ تستخدم وال مباشرة تدرس اليت األجنبية اللغة يستخدم

 الكالم مهارة لتعليم الفرصة وأعطت. والرتمجة القواعد للطريقة كاالنتقاد الطريقة

 .والرتمجة الكتابة ومهارة القراءة مهارة من أكثر

 عن جتنب الطريقة هذه. الكالم هي اللغة أن بااملبدأ الطريقة هذه تستند  

 دائما تربط الطريقة هذه, العملية املمارسة يف. األجنبية اللغة تعليم عند ةالرتمج

. الوضع مع تعرّب  مجلة وبني, تعينها اليت الكائنات مع تدرس اليت الكلمات بني

  9.املباشرة بالطريقة الطريقة هذه تسمى وهكذا

                                                           
 ۴۳۱الغفيلّي, "طرائق تعليم اللغة العربية لغير التاطقين بها: أهميتها أنواعها", في  سجل المؤتمر...., ص.  ۳

8 Ahmad Mukhlasin, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, dalam 

http://ahmadmukhlasinalkasuba.blogspot.com diakses pada 22 Januari 2018 pukul 09.00 
9 Yayan nurbayan, metodologi… hlm. 20 

http://ahmadmukhlasinalkasuba.blogspot.com/
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 فهم حالهلا من الطالب يستطيع حية مواقف يف اللغة تقدمي إهنا  

 10.التعليم اساس احلياة يف للغة الفعلي االستخدام جتعل وإهنا. والرتكيب املفردات

 هذه 11.اليومية احلياة يف تستخدم إالاليت واجلمل املفردات من التعلم أهنا أي

 ليست القواعد أن الطريقة هذه مؤيدو ويقول. التحوية حتليل التستخدم الطريقة

 12.واحلفظ تقليد أسلوب وتستخدم. املتوقعة اللغوية املهارات حتقيق يف مفيدة

 يقدون ال ولكن اللغة عن يعرفون الذين املتخرجني إنتاج إىل متيل ةالطريق هذه

 13.لالتصال استخدامها على

 الشفوية السمعية الطريقة  (ج

 هذه. قبل من الطريقة من االختبار طريقة  الشفوية السمعية الطريقة  

 هذه تسمى البداية يف. لغوية وطريقة, شفوية طريقة لمث, أمساء عدة هلا الطريقة

 األوىل للمرة الطريقة هذه ألن,املصطلح هذا ويستخدم. اجليش بطريقة الطريقة

 احلرب انتهاء بعد سيقاتلون الذين األمركيني للجنود اللغة تغليم ىف مستخدمة

 .الثاين العلمي

 حقيقة( ۱: هامن, الطريقة هذه بواسطة املستخدمة االفرتاضات بعض  

 باللغة االهتمام جهد ينبغي لذالك. الكالم تصوير من الكتابة أما. الكالم اللغة

                                                           
 ۳۶۵طعيمة, المرجع في تغليم..., ص.   ۱۱ 

 ۴۳۱غير التاطقين بها: أهميتها أنواعها", في  سجل المؤتمر...., ص. الغفيلّي, "طرائق تعليم اللغة العربية ل ۱۱ 
12 Nurbayan, Metodologi….,hlm.  20 
13 Iskandarwassid dan Sunendar, Strategi…,hlm. 43  
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 تتابع التعليم لعملية ينبغي( ۲. أخرى مهارة وليس الكلم مهارة لنيل األجنبية

 اللغة اكتساب عملية( ۳.  فالكتابة فالقراءة فالكالم االستماع املعني الرتتيب

 ما الولد يقول مث باالستماع تبدأ. األم اللغة اكتساب يةبعمل متساوية األجنبية

 اللغة مدّرسي أفضل( ۴.  والكتابة القراءة لتعلم املدرسة ىف يتعلم مث. يسمع

 األجنبية اللغة تعّلم هو الطالب ليهإ حيتاج ما أن( ۵ 14.هبا الناطقني هو األجنبية

 ليس أنه كما, نطقها على التمرين إىل حباجة أنه يعين وهذا, عنها التعلم وليس

 15.اللغوية وحتليالهتا قوانينها معرفة إىل حباجة

 القراءة طريقة (د

 الذي املقروء فهم يف استيعاب الطالب لدى يكون كى الطريقة هذه هتديف

تاج  اللغة لتعليم كالوسيلة املكتوبة اللغة تستخدم الطريقة هذه 16.التعليم يف حيح

 تطبيق ميكن. لاملل شعور اىل الطالب حتمل اليت بالنصوص التحليل تكون حىت

 بأمهية يشعرون ال ألهتم التعلم ىف الطالب دافع ينقص ولكن, أسهل الطريقة هذه

 ىف الطالب باستطاعة االهتمام بعدم كثرية مفردات املدرس فاعطى. القراءة

 17.وأحوال أشكال أية ىف واستخدامها حفظها

 اإلنتقائية الطريقة (ه

                                                           
 ۴۳۲الغفيلّي, "طرائق تعليم اللغة العربية لغير التاطقين بها: أهميتها أنواعها", في  سجل المؤتمر...., ص. ۱4 

 ۴۳۲نفس المراجع: ص.  ۱5

 ۴۳۲الغفيلّي, "طرائق تعليم اللغة العربية لغير التاطقين بها: أهميتها أنواعها", في  سجل المؤتمر...., ص.  ۱6 
17 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi, ........hlm. 57 
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 لن وفعاليتها التعليم عملية جناح أن حممد بن مساعد نقله كما أنصار رأى

 يناسب ما منها ينتقى طرائق بعّدة جناحها وإمنا,  واحدة بطريقة يتحقق

 فعالية لزيادة األجنبية اللغة معلمي من ابتكار هو جمتمعة طريقة ظهور 18.املتعلم

 الطرق إبداع ىف للمدرسني حرية الطريقة هذه وأعطت. األجنبية اللغات تعليم

 .التعلمية

 العربية اللغة قواعد مفهوم .د

 بالرتبية يتتعلق الناس حضارة تقدم بل. الناس حياة يف واسعا سهما الرتبية أعطت 

 إىل اجليل من الثقافة قيم لتمرير الرتبية جحعلت القدمية العصور منذ  19.حاال املستمرة

 كوهنا ومعىن. اللغات كل شأن الطابع هذا ىف شأهنا, مانعة جامعة بنيته العربية. اجليل

 أن هلا يتيح ما ومعجمها وقواعدها أصوهلا من فلها. عداها عما بنفسها غنية أهنا جامعة

 .أخرى لغة من قاعدة أو اصل اىل تفتقر أن دون, الناس بني للتواصل أداة تكون

 وتراكيبها حنوها لدراسة ضرورية ومقدمة, العريبة اللغة نأرك من ركن الصرف 

 كان وهلذا, إليه الوصول وتيسري منه غمض ما وجتلية, دراسته على العمل جيب, اللغوية

 تؤكد مباركة صائبة خطوة العربية اجلامعات أكثر ىف مستفال موضوعا الصرف مادة جعل

 .الدراسة مراحل كل يف العريبة اللغة لدارسي أمهية من املوضوع هلذا ما

                                                           
 ۴۳۳ؤتمر...., ص  الغفيلّي, "طرائق تعليم اللغة العربية لغير التاطقين بها: أهميتها أنواعها", في  سجل الم ۱۲ 

 
19 Nuryani, “Wawasan Keilmuan Islam Al Ghozali”, dalam Jurnal Pendidikan Islam 

Ta’allum)Tulungagung: Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung,2005(,vol.28 No.1, hlm. 35 
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 أصوله وتتبع, الكلية قواعده تفهم ىف كبريا عناء دارسوه يلقى شائك موضوع والصرف

 فدراسة الصعوبات بعض من الصرفية واألصول القواعد تلك يكتنف مما الرغم وعلى

 منها اجملرد ومعرفة, اشتقاقتها وتوجيه الكلمات أصول ملعرفة عنه مندوحة ال أمر الصرف

 أو إعالل أو زيادة أو حذف من عليها يطرأ وما, وفروعها جذورها وبيان, صيلاأل أو

 وغري, إليها النسب أو, تصغريها أو, مجعها أو, تثنيتها طرائق على والوقوف, إدغام

  20.وغريها واألمر واملضارع كاملاضي املعاين فهم عليه يتوقف مما ذالك

. بالقص أو بالزيادة تغري من عليها طرأي وما العربية بينية الصرف قواعد حتتص 

 وحتويلها يذاهتا تكوينها حيث من الكلمة بنية عن يبحث العربية علوما من علم الصرف

 والفعل, ملعربا االسم مباحث يتناول فهو, الكالم ىف عالقتها دون خمتلفة سور اىل

 واألفعال واألمساء احلرف خبالف, اخرى اىل هيئة من احتويل يفبالن ألهنا, املتصرف

 ليست اليت وأحواهلا العربية الكاملات صيغ هبا تعرف بأصول علم هو الصرف.  اجلديدة

 تصريف من له يعرض ما حيث من الكلم عن يبحث العلم فهو. والبناء بإعراب

 يف تنظيمها أن قبل الكلمة بنية عليه تكون أن ماجيب نعرف وبه وإبدال وإدغام وإعالل

 األمساء عن يبحث فال. املتصرف والفعل املعرب اى املتمكن اإلسم وموضوعه. اجلملة

  21.احلروف عن وال, اجلديدة األفعال عن وال, الكلمة املبينية

                                                           

 ۱ص.  ،(األردن: عامل الكتب احلديث)قية, هادي نهر, الصرف الوافي, دراسات وصفية تطبي ۲۱ 

 ۱ص. ، )۲۱۱۴جاكرتا: بيتا علم,  (      ,علم الصرفصاحب,  ۲۱



01 
 

 ومبا, الكلمة بنية بأحكام معل او. اخرى اىل صورة من الكلمة حتويل هو فالتصري

 :سيئني على ويطلق. ذالك وشبه وإبدال وإعالل وصحة وزيدة, أصالة من فهاألحر 

 صيغ على املصدار كتحويل, املعاىن من لضروب, خمتلفة أبنية إىل الكامة ويلحت (أ

 .والتصغري وكالنصبة, وغريها املفعول واسم واألمر واملضارع املاض

 الزيادة ىف ينحصر اخر لغرض ولكن, عليها طارئ معىن لغري الكلمة تغري  (ب

 .واإلدغام والقلب واإلبدال واحلذف

 كالصحة أحكام التغيري وهلذا. هلا مايعرض حبيب بنيتها تغري هو الكلمة تصريف

 املتمكنة اءباألمس الصرف يتعلق. الصرف أو التصريف علم كله وذالك. واإلعالل

 بشبه مراد. هبا التصرف لعلم تتغلق فال وشببها  احلروف وأما. املتصرفة واألفعال

 22.الصرف وعدم اجلمود ىف احلرف تشبه فإهنا, اجلامدة واألفعال املبنية األماء احلرف

 

 عربيةال اللغة قواعد تعليم مفهوم .ه

 الفواعد تعليم تطوير (أ

 يتباد أهلها لفيناأل صدره وىف اإلسالم قبل العربية اللغة إىل رجعنا إذا  

 واختلط, اإلسالمية الدولة رقعة وملااتسعت, حلن او, خطاء دون بينهم فيما لوهنا

 واخلطأ اللحن فشو وبدأ, االختالط هذا نتيجة اللغة تأثرت بغريهم العرب

                                                           
 ۳-۲،ص.  )۲۱۱۴جاكرتا: بيتا علم,  (,      علم الصرفصاحب,  ۲۲
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 تقدم مع .العبارة ضبط على ساعدت الىت املبسطة قواعد وضعتف, فيها يسريى

 وأصبحت, النحو تأثر واملنتق الفلسفة بعلوم علمائها والشتغال, اإلسالمية الدولة

 من فيها جيوز وما, الكلمة أصل عن حبيث, فلسف منط على تدريس قواعده

 وجعلت دالقواع عقدت الىت األمور من ذالك وحنو, الجيوز وما اإلعراب أوجه

 أتت. لغامضا فهم على النفس ومحل ,الفكر إجهاد إىل حتتاج جافة دراستها

 وأصبح, اراؤهم وكثرت القواعد أبواب ىف وتفننوا فيها الناس تغاىل فرتة ذالك بعد

 من وخلوها واستقامتها اللغة إلصالح الوسيلة لذاهتا تقصد غاية النحو

 ألن كريالتف فاضطرب اللغة يقرأ أن دأرا إذا النحو بفهم التعلم وألزم, األغالط

 خيطئ أو, النطق ىف ييعثر أن خيشى جيعالنه هبا املتعلم وتأثري القواعد   سلطان

 يريد ما ينسية القاعدة فيه يتذكر الذى فالوقت, الكالم على القاعدة تطبيق ىف

 23.يقول أن

 يعمل ضابط القواعد أن لرأينا وحقيقته األمور إىل وعدنا, تبصرنا ولو  

. وضبطها قيسها وسيلة بقاء من فئدة فال, اللغة فقد وإذا, اللغة سالمت على

 ما كل ىف دراستها تكون أن مبعىن مباشرة اإلبتدائية املدارس ىف القواعد تدرس

 أو فهمها يستطعون ال فالتالميذ .واحملفوظات قراءةال ىف نصوص من يطالع

 قدراهتم متكنهم فلن منها شيئا وفهموا فرض إن. السنة هذه مثل ىف إستعاهبا

                                                           
 ۱۵۴  ص. ): دار غريب....  قاهرة  (عبد المنعم سيد عبد العال,طريقة تدريس اللغة العربية,  ۲۳
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 ىف يعتمد أن  فينبغى والثنوية االعدادية مرحلتني ىف اما. اإلستخدامها من العقلية

 اتنيه ىف التالميذ تدرس الىت الكثرية األدب نصوص على القواغد تدريس

 أحكمها ومراعة, هبا االنتفاع القواعد إستنباط من هندف أن وينبغى .مرحلتني

 24.يه يتحدثون أو, يقرأونه أو, التالمذ يكتبه فيما

 اللغوية القواعد تعليم أهداف  (ب

 فيما االبتدائية املرحلة يف اللغوية القواعد تعليم أهداف نصوغ أن ونسيتطيع 

 :25يلي

 يستطيع وأن تكوينها، ونظام العربية، اجلملة نسق على الطفل يعرتف أن  .۱

 .قدراته حدود يف سليما استعماال والرتاكيب األلفاظ استعمال

 وكثرة واحملاكاة، االستماع، طريق عن السليمة اللغوية العادات يكتسب أن .۲

 .االستعمال

 وذلك الصواب، من اخلطأ متييز وعلى السليم، التعبري على التالميذ قدرات تنمية .۳

 .السليمة اللغوية العادات تكوين طريق عن

 .اللغوية حصيلتهم ينمي مما الصحيحة والرتاكيب املعاين من بطائفة تزويدهم .4

 .هتاومكونا العربية للجملة السهلة الفسية اخلصائص استخدام على تعويدهم .5

                                                           
 ۱۵۵نفس المراجع: ص.  ۲4

    ۳۳۳علي أمحد مدكور ، تدريس فنون...، ص.  ۲5  
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 ما هي والثانوية، املتوسطة املرحلتني يف يف اللغوية القواعد تعليم أهداف وأما

 : تلي

 حيملهم إذ للتالميذ، النحوية الدراسة إمناء طريق عن اللغوية الدراسة تعميق  .۱

 واجلمل، والرتاكيب، الفقرات، بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري على ذلك

 .واأللفاظ

 تنمي أدبية، وشواهد نصوص من يدرسونه ما طريق عن اللغوية، مثروهت تعميق  .۲

 .وكتابة كالما السليم التعبري على وتقدرهم أذواقهم،

 نقد على أيضا قدرهتم وزيادة معلوماهتم، تنظيم على التالميذ قدرة زيادة .۳

 .ويقرؤوهنا إليها يسمعون اليت األساليب

 فدراسة األديب، ذوقهم وترقية واحلكم، ةواملوازن املالحظة دقة التالميذ تعويد .4

 بني العالقات وإدراك واألساليب، واجلمل األلفاط حتليل على تقوم القواعد

 . والرتاكيب املعاين

  القواعد تعليم طرق  (ج

 يعتمد الذي الطبيعي األسلوب هو القواعد تدريس يف أسلوب أفضل إن 

 إن خلدون ابن يقول كما.  كتابةو  وقراءة، وكالما، استماعا، اللغو ممارسة على

 األسلوب هو متصال، تدريبا عليها والتدريب الصحيحة، اللغوية األساليب حماكاة
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 يف اجملال التالميذ أمام املدرس يفسح أن مث ومن. القواعد تدريس يف األمثل

 يشعرون حبيث اللغوية، القواعد على للتدريب والقراءة والتعبري االستماع، دروس

 26.إرغام أو ضعط دون والكتابة والتعبري للفهم إليها حباجتهم

 :يلي ما القواعد تدريس يف الشائعة التقليدية الطرق أهم ومن  

 تسمى اليت عروفةامل التدريس طرق أقدم من وهي التطبيقية أو القياسية الطريقة .۱

وفيها يعطي املعلم للتلميذ قاعدة أو (. Deductive Method) القواعد طريقة

طرقة القياسية هي طريقة  27حقيقة أو قانونا يقيس على القاعدة بأمثلة.

ات ثالث: يستهل احتلت مكانة عظيمة ىف التدريس قدميا, وتسري ىف خطو 

املدرسون الدرس بذكر القاعدة او التعريف او املبدأ العام, مث يوضحون هذه 

القاعدة بذكر بعض األمثلة الىت تنطق عليها ليعقب ذلك التطبيق على 

القاعدة. أما األساس الذى تقوم عليه فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر 

ية, ومن القنون العام اىل احلاالت منها من احلقيقة العامة اىل احلقائق اجلزئ

اخلاصة, ومن كل اىل اجلزئ, ومن املبدئ اىل النتائج, وهي بذالك إحدى 

الطريق التفكري الىت يسلكها العقل ىف الوصول من املعلوم اىل اجملهول, ولقد 

ماكانت سائدة ىف تدريس القواعد النحوية ىف مطلع هذا القرن, فيعمد املدرس 

                                                           

 ۳۳۳، ص. ف للنشر والتوزيع(ادار الشو  :، )رياضتدريس فنون اللغة العربية،  علي أمحد مدكور۲6  

 ۳۴... ، ص. ۳قسم املنهج الدراسي، أصول الرتبية والتعليم 27  
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مباشرة موضوحا مث اىل األمثلة, مث يأتى بالتطبيقات اىل ذكر القاعدة 

والتمرينات عليها, ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على هذا األساس,  

 28ككتاب قواعد اللغة العربية حلفىن ناصف واخرين معه.

 إساليب تطبيق ىف ترغب كنت إذا ملعلم تطبيقية لتدابري بالنسبة أما  

 :يلى كما قياسية

 معني موضوع تقدمي خالل من الدرس ويبدأ الفصل املعلم دخل (أ

 النحو قواعد شرح ىف املعلمني ذهب  (ب

 النحو قواعد على وحفظ فهم الطالب مع الدرس استمر (ج

 بقواعد املتعلقة او األمثلة املعلم يعطى مث (د

 االستنتاجات الدروس إعطاء املعلمني (ه

 على العمل الطالب مطلوبا كان, الكفاية فيه مبا واحدة مرة نظرت (و

 املشاكل

 اجلزئيات عن فيها يبحث طريقة فهي( Inductive Method) االستقرائية الطريقة  .۲

 املدونة األمثلة يف التالميذ املدرس يناقش كأن عامة، قاعدة إىل للوصول أوال

                                                           
 ۲۱۵حسن شحاته, تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق,....ص.  ۲۲
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 تكون حبيث القواعد من قاعدة أو حكما منها يستنبط حىت ،السبورة على

 30: هم الطريقة هذه الدرس خطوات أما 29.منها االستنباط ميكن كثرية األمثلة

 ةمقّدم (أ

, اجلديدة العلمية املادة لتقبل طالبة املدرس يهّيئ املقدمة ففى  

 نفوس ىف تثري حبيث, الفكرة بسط او واحلوار القصة طريق عن وذالك

,  اساسية وهي, بالدرس التعلق إىل فتشهدهم, املشرتكة الذكريات الطالب

 مث, التوضيحة و الدرس فهم إىل وسيل, النجاح وسائط من واسطة ألهنم

 .العرض إىل اخلطوة هذه بعد املدرس نتقلي

 عرض  (ب

 عرض يعرض باملوضوع يتحدد وعليه, الدرس لب هو عرض  

 دمسية مادة فهو, إليه باالطالبة يبلغ أن املدرس يرد الذى اهلدف سريعا

 ينتقل مث, املدرس الرباعة على يدل وهو, حلقها مبا سبقها ما تصل مغدية

 .الربط اىل ذالك بعد

 طرب (ج

                                                           

  ۳۴... ، ص. ۳قسم املنهج الدراسي، أصول الرتبية والتعليم ۲۰  

 ۲۱۵حسن شحاته, تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق,....ص.  ۳۱
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 تعلمه ما وبني, اليوم الطالب ماتعلمه بني املوازنة هو ربط  

 ذهن ىف وتتسلسل املعلومات ترتبط أن منه واهلدف, والبعيد قريب باألمس

 ليستنتج, املدرس يقف وهنا. االنتنتاج اىل بطالقة املدرس يصل مث, الطالب

 اجملال يفسح ان على, قاعدة الطالب يسجلها مادة للموضوع عرضه من

, تلقينا إياها يلقهم ألن. بأنفسهم القاعدة هذه الستنتاج الطالب امام

 .الدرس من السعى إليه بلغ ما زيدة واالستنتاج

  تطبيق  (د

 التؤتى القواعد دراسة ألن, الكربى األمهية عليه تعلق تطبيق  

 األبواب على كافيا تدريبا تالميذ وتدريب, عليها التطبيق بكثرية إال مثارها

 اللغوية اخلصائص من النظرى اجلانب ميثل بالقواعد فاإلمام, يدرسوهنا الىت

 السليمة القراءة ىف فائدته تبدو الذى العملى اجلانب متثل تطبيفا أن حني ىف

 .السليم والتعبري

 من الوصل ىف العقل يسلكها الىت الطبيعية التفكري طريق من االستقرائية والطريقة .۳

 القنون اىل اجلزئ من الفكر ينتقل وفيها, جمهولة أو شاهدةم غري حقائق على احلكم

 التالمذ يكشف ان على تنطوى وهي, عامة احكام اىل خاصة حاالت ومن, عام

 مجع املدرس من يتطلب التدريس ىف اتبعاها ان كما, بأنفسهم واحلقائق املعلومات
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 ولقد, بأنفسهم لطلبةا عنها فيعرب, العامة القاعدة عليها تنطبق الىت األمثلة من كثري

 31".الواضح حنو" ككتاب, األساس هذا على النحوية الكتب بعض الفت

 اللغوية القواعد تدريس طواتخل  (د

 :32هي اللغوية، القواعد تدريس يف السري طريقة ومن  

 .السابقة يأهدافه املتصلة األسئلة بعض بإلقاء املقدمة أو التمهيد .۱

 مناقشتهم مث صامتة قراءة -متكامال نصا كان إذا- للنص التالميذ قراءة .۲

 اخل...وقيم ومعان أفكار من خيتويه فيما

 حيث من فيها الشاهد بيان مع مجلة بعد مجلة للنص التالميذ قراءة .۳

 كان إذا. النهاية يف القاعدة استنباط مث مشاهبة، ألمثلة واإلتيان ونوعه، معناه،

 فإن الثانوية، املرحلة منهج يف احلال عو كما متنوعة بأمثلة يبدأ الدرس موضوع

 .منه القاعدة استنباط قبيل معناه، ومناقشة املثال، بقراءة يكون هنا عمل أول

 النحو على وذلك الدرس، أهداف ضوء يف فيتم التطبيق، أو التقوي .4

 :33التايل

 أو والتالميذ املعلم بني جيور الذي واحلوار املناقشة يف يتمثل بنائي تقومي (أ

 .هنايته إىل الدرس بداية من البعض بعضهم التالميذ بني

                                                           
  ۲۱۱-۲۱۱ص. حسن شحاته, تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق,.... ۳۱

    ۳۴۱س فنون...، ص. علي أمحد مدكور ، تدري۳۲  

 ۳۴۱، ص. نفس المرجع۳۳  
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 أثناء التالميذ مع الدرس تدريبات بعض حل يف يتمثل كما  (ب

 .احلصة

 يف ليحلوها التدريبات بعض التالميذ إعطاء يف ويتمثل ختامي تقومي  (ج

 اليت الدرجة تلميذ لكل ويضع ذلك بعد املدرس يصوهبا مث الواجب، كراسة

 .يستحقها

 . الحقة لقاءات يف التالميذ لدى الشائعة األخطاء املدرس يعاجل (د

  القواعد تعليم صعوبة (ه

 تدرس إذا خييلوا مث, والصرف بالنحو سواء يةالعرب اللغة أن املسلمون ظنّ   

 صداع وتكون صعبة العربية لغة املؤثر. الرأس صداع وتكون صعب العربية لغة

 حنو يقدم املاضى التعليم وطريق نظام. تعليمها ىف طريقة اخلطاء باألسباب الرأس

 مع العربية للغة وياامتس كان إذا ما حىت وإمالء, مطالعة, تعبري من وصرف

 ولذالك العربية اللغة قواعد عرف من إذا اإلصطالح ومعىن. والصرف النحو

 الطالب جعل يل. يصعب ال ينبغى العربية اللغة يعلم. العربية لغة على تسلط

 34. والصرف النحو ىف خاصة العربية اللغة ىف رغيب

 الذوق ويسقل, العقل يستخذ إنه: فيقولون النحو أمهية ىف النحاة يبالغ  

 وجهه على الكالم فهم وتعينوناعلى, املعىن ويسري, اللسان ويقوم, األدىب

                                                           
34  Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung : 

Humaniora,2009),hlm. 128 
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 أال جيب أنه إىل أقصد إمنا, النحو شأن من أصغر أن إىل أقصد لست .الصحيح

 لنفسح ,التعبري سالمة ىف عتنه الغىن الذي بالقدر أال مسائله من الطلبة لشغل

 للذين يرتك أن فيجب مسائل من ماعداها وأما, األدبية للقراءة اجملال أمامهم

 35.اللغة ىف يتخصصون

 امفرداة ىف احمللى واإلعراب. تقديرال اإلعراب بإلغاء القول ميكن املبدأ هذا

 املشتقات أبواب من وكثري, الصرف مسائل من كثري عن والستغناء, واجلمل

 واستعماهلا معنها بني أسالب اهنا على النحو أبواب تدرس مث. والنسب تصغريوال

 .النحو القواعد عن وخترجيها اعراهبا عناء الطلبة نكلف وال, عليها ويقاس صلة

 و الطلبة السنة على بسهولة والصرف التحو أبواب من كثري ثبيتت ميكن إنه

 القواعد فيها تشرح نظرية دراسة إىل حاجة دون العملى التطبيق بطريق أقالمهم

 والتثنية اإلفراد التطابقفى أبواب: مثل واملصطلحات التعاريف فيها حتديد أو

 والضمائر, املوصول واألمساء, اإلشارة وأمساء, والتأنيث التذكري أو, واجلمع

 واستخراج, ومجعها واملمدود واملنقوص املقصور وكتثنية, إليها األفعال وإسناد

 طريق فعن, املعجم ىف البحث على التدريب ومثل, األفعال وتصريف, املصادر

                                                           
 ۲۱۲حسن شحاته, تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق,....ص.  ۳5
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 واملزان, اجملرد الثالثى وأبواب, واملزيد اجملرد يدرس خالله وىف التدريب هذا

 36.املعاجم هذه مثل ىف للبباحث عنه الغىن مما صوره أبسط ىف الصرف

: هم, القواعد تعليم ىف صعوبة املصطفى شيف كتاب ىف املوجب فتح رأى أما 

37 

. القراءة وفهم حلفظ والصرف النحو قواعد على االهتمام يركز املعلم (أ

 دراسة جتاهل لذالك. التعليم عملية ىف املان طويل حيتاج القواعد تدريس

 .أمهية أقل ليست أخرى

 النحو علم عن شعار حتفيظ الطالب من يطلب ما وكثريا  (ب

 خيث, حيفظون شاعر وتفسريات معاىن يفهمون ال أهنم ولكن والصرف

 للوقت مضيعة جمرد مكان يأخذ الذى التعلم إمكانية تشمل ال أهنا

 الشعر واستظهر أغاىن شكل ىف تدريسها يتم فإنه إذا ولذالك. فقط

 بالتفصيل يشرح أن املعلم مث, يسهولة نتذكر وأن الطالب جذب هبذف

 معىن وفهم الطالب يعرف لكي, لشعرا ومضمون معىن دراسة يتم

 .فيه الواردة

 .وجزئية ناقصة القواعد تعليم (ج

                                                           
 ۲۱۴-۲۱۳: ص. حسن شحاته, تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق,... ۳6

37  Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Inovatif (Malang: UIN Maliki PRESS,2011) hlm. 
95-96 
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. الطالب بقدر املواد مالئما أحيانا عليها حصول الىت القواعد كتاب (د

 أنه حىت, اإلنسانية قيم عن ويعيد, ورتبابة, جدا طويلة املواد أن كما

 .للطالب عبئا يصبح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األفعال في المزيدات معاني عن امةالع النظرة. و
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 المزيد الفعل .أ

 على دل ما هو والفعل. وحرف فعل، اسم، هي أقسام، ثالثة إىل الكلمة تنقسم  

 38.ِجْيئَ  جيَِْيئح، كَجاَء، بزمان مقرتن نفسه يف معىن

 

 

 : 39مها قسمني، إىل األصلية حروفه باعتبار الفعل وينقسم  

 احلروف وهذه فقط، األصلية حروفه من يرتكب الذي الفعل وهو:  اجملرد .۱

 أكل علم، نصر،:  حنو ،(فَ َعلَ ) وزن من والالم والعني الفاء تقابل

 تعّلم، انتصر،:  حنو أكثر، أو حرف األصلية حروفه على زيد فعل:  املزيد .۲

 .غفر علم، نصر،:  من استغفر

 .الرباعي ومزيد الثالثي مزيد:  قسمان واملزيد

 :40هي ثالثة أنواع الثالثي فمزيد

                                                           
مية، لبنان: دار الكتب اإلسال-اجلزء األول، )بريوت ،جامع الدروس العربيةالغالييين،  مصطفى27 

 ۱۱ص.(، ۲۱۱۱الطبعة العاشرة،

الطبعة  عامل الكتب احلديث، :األردن-اربد، )الصرف الوافي دراسات وصفية تطبيقيةهادي هنر،28
  ۲۳۴(، ص. م ۲۱۱۱،األوىل

-فونوروكو، )كلية المعلمات اإلسالمية علم الصرف مقرر للفصل الرابعنهج الدراسي، قسم امل29  
 ۴، ص. (السالم كونتور: معهد دار إندونيسيا
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 أو ،(َكرَّمَ ) التضعيف أو ،(َأْحَسنَ ) اهلمزة هو واحد، حبرف مزيد .۱

 (.َحاَسبَ ) األلف

 ،(اْشَتَملَ ) والتاء زةاهلم أو ،(اْنَصَرفَ ) والنون اهلمزة مها حبرفني مزيد .۲

 التاء أو ،(َتَكاَسلَ ) واأللف التاء أو ،(اْصَفرَّ ) والتضعيف اهلمزة أو

 (.تَ َقدَّمَ ) والتضعيف

 اهلمزة أو ،(اْستَ ْعَلمَ ) والتاء والسني اهلمزة هي أحرف بثالثة مزيد .۳

 املضعفة الزائدة والواو اهلمزة أو ،(اْحَلْوىَل ) والتضعيف والواو

 (.اْخَضارَّ ) والتضعيف واأللف اهلمزة أو ،(اْجَلوَّذَ )

 : 41نوعان الرباعي مزيد وأما 

 (تَ بَ ْعثَ رَ ) أوله يف التاء هو حبرف مزيد .۱

 والتضعيف اهلمزة أو ،(اْحَرجْنَمَ ) والنون اهلمزة مها حبرفني مزيد .۲

 (.اْقَشَعرَّ )

 األفعال في المزيدات معاني .ب

: أحدمها نوعني، على اللغويون قسم األفعال يف الزيادة من الضرب ذاه ضوء ويف   

: وثانيها. اجملردة الكلمة يف تكن مل جديدة معاين إفادة أجل من فيه الزيادة كانت ما

 42(لإلحلاق الزيادة) تسمى اليت وهي نفسها اللغة يف للتوسع زيادة
                                                           

 5. ص ،المرجع نفس41 
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 أدخل وإذا الزمان، يتضمنه الذي احلدث على يدل له، خاص معىن اجملرد للفعل  

 من مركب إما هو جديد، معىن له أصبح اإلحلاق، لغري أكثر، أو زائد حرف صيغته يف

 باملعىن  له عالقة ال بسيط وإما اجلديدة، الصيغة من اكتسبه وما األصلى معناه

 43.األصلي

 : 44األفعال مزيدات يف املستفادة املعاين أهم هي وهذه  

 :منها معان، اهلمزة بزيادة" أَف َْعلَ " لوزن .۱

 على قدرة الفعل إكساب وهي متعديا الالزم الفعل جعل أي التعدية (أ

 تضمني على للداللة إهنا فياض سليمان وقال 45.به املفعول نصب

 األحْسَتاذح  أَقَامَ ) أَقَامَ  إىل ينقل قَامَ :  حنوو  46.التصيري معىن للفعل الفاعل

 متعديا صار فقد واحد متعدياملفعول اجملرد الفعل كان وإذا(.الِتْلِمْيذَ 

زًا الَساِئلَ  الَرجحلح  ىَأْعطَ ) أَْعَطى إىل ينقل َعطَا: حنو. الثنني  وإذا(. ححب ْ

 هو ما اللغة يف يوجد ومل. لثالثة متعديا يصبح فقد اثنني إىل متعديا كان

                                                                                                                                                               

  ۲۳۲الصرف الوايف ...، ص. هادي هنر، 42 

-ه ۱۴۱۰، )بريوت: مكتبة املعارف، الطبعة الثالثة، فعالتصريف األمساء واألد. فحر الدين قباوة،4۳  
  ۱۱۱م(،  ص.۱۰۰۲

 -، )فونوروكو، خمتصر علم الصرف مقرر للصف الثاين كلية املعلمات اإلسالميةقسم املنهج الدراسي44 
 ۴۰-۴۲إندونيسيا: معهد دار السالم كونتور(، ص. 

 ۱۱۲د. فحر الدين قباوة، تصريف األمساء ...، ص. 45 

 
، )رياض: دار املريخ للنشر، احلقول الداللة الصرفية لألفعال العربيةض، سليمان فيا46

     ۶۱ه (، ص. ۱۴۱۱م/۱۰۰۱



25 
 

 أو أََرْيتح : حنو وَعِلَم، رََأي إال لثالثة متعديا باهلمزة وصار الثنني، متعد

 47.قَاِئًما َبْكرًا َزْيًدا أَْعَلْمتح 

 أي أَْعَرقَ :  حنو 48املكان، أو زمانال يف الدخول على والداللة (ب

 .الصباح دخل أي َأْصَبحَ  العراق، دخل

 نفس يف الفعل منه اشتق ما وجود على الداللة أي والصريورة  (ج

مْثَرَ : حنو ،49الفاعل ََ  الكرمي عبد خالد وقال مثرة، ذا صار أي الَشَجرح  َأ

 الشاعر قول حنو. حال إىل حال من واالنتقال التحول تعين أهنا بسندي

 : طفيل ابن

 َوَمْرَبع َمِصْيف   ِمنْ  أَق َْوتْ  َمَنازِلَ       َفَضْلَفع َوْقط   بَ نْيَ  لَِلي َْلى َعَرْفتح 

 إىل بأهلها آهلة من وانتقلت حتولت املنازل أن على يدل( أَق َْوت) فقوله

 يدل وهذا فيها، للحياة مظهر وال خالية، فأصبحت أعقاهبا على خاوية

 يعيش ابن دخلوأ. الصريورة معىن أّدت اهلمزة فريادة. البيت معىن عليه

 إذ واملكان، الزمان يف الدخول منها أخرى، معاىن الصريورة معىن يف

 أن"  امللوكي، شرح يف( أفعل) معاين عن احلديث معرض يف يقول

                                                           

 ۳۳، )الرياض: دار الكتاب(، ص. فن الصرف ، شذا العرف يفأمحد بن حممد احلمالوي4۳ 

 
 وقاالبن عيش يف شرح امللوكي يف التصريف إن زيادة اهلمزة على هذه الصيغة للصريورة.48

 
 ۴۵...، ص.  خمتصر علم الصرف مقرر للصف الثاينقسم املنهج الدراسي، 49
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 يف صرنا أي وأفجرنا، وأمسينا، أصبحنا: قولك حنو للصريورة، يكون

 50."األوقات هذه

 :منها معان، التضعيف بزيادة" فَ عَّلَ " لوزن .۲

 كان وإذا ، احمَّهح  اْلَوَلدح  فَ رَّحَ : حنو ،(أفعل) وزن يف كما فهو التعدية، (أ

 َعلَّْمتحهح : حنو الثنني، متعديا صار فقد واحد ملفعول يامتعد اجملرد الفعل

 51.الَنْحوَ 

 التكثري وهي ،52أقسام ثالثة إىل فياض فقسم التكثري، أو واملبالغة (ب

 الفاعل، يف والتكثري .الطواف أكثرت أي َطوَّْفتح : حنو الفعل، يف

: حنو املفعول، يف والتكثري. أمواهتا كثرت أي اإلبلح  َموََّتتْ : حنو

 .املقطوعة األيدي كثرت أي أَْيِديَ هحنَّ  َقطَّْعنَ 

 :منها معان، األلف بزيادة" فَاَعلَ " لوزن .۳

 به اآلخر يفعله ما باآلخر الواحد يفعل أن أي املشاركة (أ

 قول الصرفيون ويكرر 53.ومفعوال فاعال منهما كل يكون حىت

 من كان فقد فاَعْلتحه،: قلت إذا أنك اعلم: "كتابه يف سبويه

                                                           

 
، )الرياض: األبنية الصرفية يف ديوان الطفيل الغنوي الزيادة و معانيها يفد. خالد عبد الكرمي بسندي، 50

 ۲۰-۲۲م(، ص.  ۲۱۱۰ه /۱۴۳۱مركز محد اجلاسر الثقايف، الطبعة األوىل، 

 ۳۱سليمان فياض، احلقول الداللة الصرفية ...، ص. 5۱ 

 ۳۱-۶۰نفس املرجع، ص.5۲ 

 
 ۴۶...، ص.  خمتصر علم الصرف مقرر للصف الثاينقسم املنهج الدراسي، 53
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 ومثل. فاَعْلتحه: قلت حيث إليه منك كان ما مثل إليك غريك

 .َعِليًّا َزْيد   َضاَربَ : حنو 54.ضاَربْ تحه ذلك

 تؤدي( فاعل) صيغة أن الصرفيون يبني. التكثري أي واملبالغة (ب

 مثل وضّعفت، ضاعفت" كتابه، يف سيبويه يقول ،(فّعل) معىن

 (.نَ عَّمَ  مبعىن) اللح  نَاَعمَ : حنو 55."ونّعمت ناعمت

 :منها معان، والتضعيف التاء بزيادة" تَ َفعَّلَ " لوزن .4

 هي فاملطاوعة. فَ َتَكسَّرَ  الزحَجاجَ  َكسَّْرتح : حنو ،"فَ عَّلَ " مطاوعة (أ

 جيعل وهو56.به باملفعول املتعدي الفعل تعلق عند األثر حصول

 نصب على قدرته الفعل فتفقد 57.الزًما املتعدي الفعل الوزن

 فأصبح واحد مفعول إىل متعديا كان فإن. واحد به مفعول

 إىل متعديا كان وإن. فَ َتَأدَّبَ  الِتْلِمْيذَ  األحْسَتاذح  أَدَّبَ : حنو الزما،

                                                           

 
 ۳۳...، ص.  ا يف األبنية الصرفية، الزيادة و معانيهد. خالد عبد الكرمي بسندي54

 
 ۳۰نفس املرجع، ص. 55

 
بعة حممد محزة بن ستار، تصريف بناء األفعال: موازين وأمثلة، )القاهرة: دار الفجر اإلسالمي، الط56

 ۱۰ه (، ص.۱۴۳۱اخلامسة، 

 
، )كويت: مكتبة املنار الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرميد. حممود سليمان ياقوت، 57

 ۰۳م(، ص. ۱۰۰۰ه /۱۴۲۱اإلسالمية، الطبعة األوىل، 
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 الطَّاِلبح  تَ َعلَّمَ : حنو واحد، إىل متعديا أصبح مفعولني

 58.الَدْرسَ 

 ،59لفعلا أصل هو ما الفاعل يطلب أن وهو والطلب، (ب

َ : حنو  .بيانه طلب أي اخلَبَ رَ  َعِلي   تَ بَ نيَّ

 :منها معان، واأللف التاء بزيادة" تَ َفاَعلَ " لوزن .5

.  واحد به مفعول نصب على قدرته فيفقد ،"فَاَعلَ " مطاوعة (أ

 بَاَعدَ : حنو. الزما أصبح واحد مفعول إىل متعديا كان فإن

 أصبح مفعولني إىل متعديا كان وإن. فَ َتَباَعَدا َأَخاهح  حمحَمَّد  

 60.فَ تَ َناَولَهح  الَقَلمَ  نَاَوْلتحهح : حنو واحد، إىل متعديا

. ومعىن لفظا ويقتسماه فأكثر، االثنني بني واملشاركة (ب

 إىل متعديا كان فإن.  واحد به مفعول نصب على قدرته فيفقد

 يف اشرتكا) َوَعِلي   حمحَمَّد   َتَساَبقَ : حنو ،الزما أصبح واحد مفعول

 إىل متعديا أصبح مفعولني إىل متعديا كان وإن(. املسابقة

 املشاركة هذه يف الفاعل كان إذا. الثَ ْوبَ  تَ َناَزْعَنا: حنو واحد،

                                                           

  ۱۱۶د. فحر الدين قباوة، تصريف األمساء ...، ص. 5۲ 

 
 ۱۱۶نفس املرجع، ص. 59

 ۱۱۳نفس املرجع، ص.6۱ 
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 استخدم جيوز ال الواو، بعده وجبت واملعىن اللفظ يف مفردا

 61.الواو من بدال" مع"

تَ َعلَ " لوزن .6  :منها معان، والتاء اهلمزة بزيادة" اف ْ

 هذه وتكثر. فَاْجَتَمعحْوا الَتالِمْيذَ  مَجَْعتح : حنو ،"فَ َعلَ " مطاوعة (أ

 أو نون، أو ميم، أو راء، أو  الم، فاؤها اليت األفعال يف املطاوعة

 تكون وقد. اتصل انتحر، امتأل، ارمتى، التأم،: حنو واو،

: حنو ،"فّعل" ل  تكون وقد. فَانْ َتَصفَ  أَْنَصْفتحهح : حنو ،"فعلأ"ل 

 62.فَاق ْتَ َربَ  قَ رَّبْ تحهح 

الَ  الَرجحلح  اْكَتَسبَ : حنو املعىن، يف واملبالغة (ب
َ
 يف بالغ أي امل

 .كسبه

 :وهو واحد، معىن والنون اهلمزة بزيادة" انْ َفَعلَ " لوزن .۳

 .فَانْ َقَطعَ  احلَْبلَ  َقطَْعتح : حنو ،"َعلَ ف َ " مطاوعة (أ

 :منها معان، والتضعيف اهلمزة بزيادة" اف َْعلَّ " لوزن .۲

                                                           

 ۱۱۳ص. نفس املرجع، 6۱ 

   ۱۱۲ .نفس املرجع، ص6۲ 
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 ،63الزما إال يكون وال واملبالغة، الصفة يف الدخول على الداللة (أ

 املعىن هذا ويدل. محرته قويت أي البحَكاءِ  من َعْييِنْ  امْحَرَّتْ : حنو

 الدال" َقِويَ " الفعل إضافة مع ،"محرة" إىل" امحرّ " حتويل على

،: وحنو. باللون خاص وهذا االمحرار، قوة غلى : املعىن كان اْعَورَّ

 64.يببالع خاص وهذا َعَورحهح، َقِويَ 

 :منها معان، والتاء والسني اهلمزة بزيادة" اْستَ ْفَعلَ " لوزن .۰

 على للداللة أي احلقيقي الطلب إىل فياض وقسم الطلب، (أ

: حنو حقيقة، املفعول من احلدث حتصيل الفاعل إرادة

 أي اجملازي والطلب. املغفرة منه طلبتح  أي تعاىَل  اللَ  اْستَ ْغَفْرتح 

 جمازا، املفعول من احلدث حتصيل الفاعل إرادة على للداللة

 65.إخراجه غريي من طلبت أي الَذَهبَ  اْسَتْخَرْجتح : حنو

                                                           

 
، )مصر: املكتبة األزهرية للرتاث، شرح خمتصر التصريف العزي يف فن الصرفعبد العال سامل مكرم، 63

 ۴۱م(، ص. ۱۰۰۳ه /۱۴۱۳الثامنة(،  الطبعة

 ۰۰د. حممود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي ...، ص. 64 

 
 ۰۳-۰۴...،  ، احلقول الداللة الصرفيةسليمان فياض65
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: حنو احلقيقي،. قسمان وهو الصريورة، أي والتحول (ب

 اْستَ ن َْوقَ : حنو واجملازي، .حجر إىل حتّول أي الِطنيح  اْسَتْحَجرَ 

 66.الناقة بأخالق ختلق أي اجَلَملح 

عَللَ " لوزن .۱۱ َْ  :67منها معان، التاء بزيادة" َتَف

 .فَ َتَدْحرَجَ  احلجرَ  َدْحَرْجتح : حنو ،"فَ ْعَللَ " مطاوعة (أ

 .الَذَهبح  َتألأل: حنو اجملرد، ومبعىن  (ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
    ۰۴نفس املرجع، ص. 66

 ۴۰...، ص.  خمتصر علم الصرف مقرر للصف الثاينقسم املنهج الدراسي، 67 

 

 
 


