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 : انًهخص

فٟ اٌزٍمٟ ٚ  ٍخ اٌغبِؼ١خ ٠ؼبٟٔ ِٓ ػلح طؼٛثبدٚالغ إٌؾٛ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌّوؽ     

، ٚٚػغ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب فٟ رٍه األلَبَ ؛ ٌنٌه عبء ٘نا اٌجؾش وبشفًب اٌَزبه ػٓ اٌظؼٛثبداٌزؼ١ٍُ

ثؼغ اٌّمزوؽبد اٌزٟ رٙلف ئٌٝ إٌٙٛع ثٗ ٚرؾل٠ش ِٕٙغٗ ِٓ أعً ِٛاوجخ اٌزطٛه اٌّؼوفٟ 

شزٍّذ ٚا خ ِجبؽش، ٚفبرّخ.، ٚصالصٌؼبٌُ ا١ٌَٛ. ٚ ثٕٟ ٘نا اٌجؾش ػٍٝ ِملِخٚاٌزمٕٟ اٌنٞ ٠شٙلٖ ا

ٚ رٕبٚي اٌّجؾش األٚي  .اٌلهاٍخ ٚأ٘لافٙب، ٍٚجت افز١بهٖ ٚؽلٚك اٌّملِخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّٛػٛع

: )ٚالغ إٌؾٛ فٟ اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ، ٚعبء اٌّجؾش رله٠َٗ رؼو٠ف إٌؾٛ، ٚأ١ّ٘زٗ ٚفؼٍٗ، ٚأ٘لاف

فٟ ٚرؼٍّٗ ؽُوؽذ ف١ٗ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ رؼ١ٍُ إٌؾٛ ٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ(. ألَبَ ا

 ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌّوؽٍخ اٌغبِؼخ.

ٗ: )ؽٍٛي ِمزوؽخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِشىالد رؼ١ٍُ إٌؾٛعبء ثؼٕٛاْ ٌّجؾش اٌضبٌشٚا فٟ ألَبَ  ٚرؼٍَّّ

ٌؾً رٍه اٌّشىالد اٌزٟ  ؛اشزًّ ٘نا اٌّجؾش ػٍٝ ػلح ؽٍٛي ِمزوؽخ.ٚ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌغبِؼبد(

ٕزبئظ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب إٌؾٛ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ.صُ فبرّخ أٚهكد ف١ٙب أُ٘ اٌ

 ، صُ أرجؼزٙب ثمبئّخ اٌّظبكه ٚاٌّواعغ. اٌجؾش ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب

 .ٚالغ ؛إٌؾٛئٍزوار١غ١خ؛ اٌغبِؼ١خ؛ ؽٍٛي؛ ِشىالد؛ انكهًاخ انًفراحٍح:
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 :يقذيح

١ٍٚل  ،ٚاٌظالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ئِبَ اٌجٍغبء ،ػٍُّ اإلَٔبْ ِب ٌُ ٠ؼٍُ ،اٌؾّل هلل اٌنٞ ػٍُّ ثبٌمٍُ

 .اٌفظؾبء ١ٍلٔب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ األؽٙبه ٚطؾبثزٗ األثواه ِٚٓ رجؼُٙ ثاؽَبْ ئٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ

 ثؼلأِب                                                  

 ُػل، ٚلل ٗ فٟ طْٛ اٌٍَبْ ِٓ اٌٍؾٓ ٚاٌقطأٚرىّٓ أ١ّ٘ز ِٓ أُ٘ فوٚع اٌٍغخ اٌؼوث١خ.فبٌٕؾٛ 

خ إٌؾٛ فٟ ِمبِٚخ ِٕن ػٙل إٌجٟ ـ ٚأل١ّ٘ ؾوافب ٌغ٠ٛب ػٓ ٍالِخ اٌٍغخأاٌٍؾٓ فٟ لٛاػل اٌٍغخ 

ّّٟ ثؼٍُ اٌؼوث١خ، ٚلل ا٘زُ ػٍّبء اٌؼوث١خ ثبٌٕؾٛ ٚرجبهٚا فٟ ٚػغ ِإٌفبرٗ ، ٌٚىٓ  ظب٘وح اٌٍؾٓ ٍ

ٕغل أْ رؼ١ٍُ إٌؾٛ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ؛فػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٘نا اال٘زّبَ ٚػظّخ اٌغٙٛك اٌزٟ ثنٌذ

، ٌنن عبء ٘نا ٛي كْٚ ٚطٌٛٗ ئٌٝ غب٠برٗ ٚأ٘لافِٗٓ اٌؼمجبد اٌزٟ رؾ اػل٠لؼبد ٠ؼبٟٔ ِثبٌغب

رؾم١ك ٘نا اٌؼٍُ ٌغب٠زٗ ٚ  اٌجؾش وبشفًب رٍه اٌؼمجبد ٚاٌظؼبة اٌزٟ رمف ؽغو ػضوح فٟ ؽو٠مٗ

ِب ئٌٝ فٟ اإلػبفخ  -أٚال–،ٌٚىٓ هغجزٟف١زٕبٚي ٘نا اٌّٛػٛعِٓ اٌجبؽض١ٓ  ػلك، ٚلل ٍجمٕٟ أ٘لافٗ

رغوثزٟ  ٍجك، ٚ صب١ٔبفٟ اٌلفبع ػٓ اٌؼوث١خ ٚ ػٍِٛٙب فبطخ إٌؾٛ، ٚ أف١وا هغجخ فٟ رمل٠ُ

٘نا اٌجؾش اٌنٞ وبٔذ ؽلٚكٖ  ٌزمل٠ُفؼٟ ٚاوبٔذ كع ٘نا اٌّٛػٛ ٚ أؼىبٍبرٙب ػٍٝ اٌشقظ١خ

ل ِٓ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ػل٠، ٌٚىٕٗ ٠ؼىٌ ٚالغ إٌؾٛ فٟ ِؼخ اٌَٛكاْ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١بعب

 اٌّقزٍفخ. غبِؼبدثبٌ

ٚ ؽظخ بكهاٍخ فثبٌغبِؼبد كهاٍخ ٚالغ إٌؾٛ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ئٌٝ -ئمْ-ٙلف اٌجؾشٚ ٠

ًّ اٌزؾل٠بد اٌؼ١ٍّخ فٟ ؽو٠ك إٌٙٛع ثٗ ػضواء رىشف أُ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رمف ػمجخ ٔبللح  فٟ ظ

ئىاٌخ  ثؼًؼب ِٓ رٍه أْ رَُٙ فٟ ثؼغ اٌّمزوؽبد ٚاٌؾٍٛي اٌزٟ ِٓ شأٔٙب  ػوع، ٚونٌه اٌؾل٠ضخ

رورمٟ ثٗ ِٓ ٚالؼٗ اٌّٛعٛك ئٌٝ اٌغِل إٌّشٛك ، ِٚٓ أعً اٌٛطٛي ئٌٝ مٌه اػزّل ٘نا  اٌؼمجبد ٚ

 ثأكٚارٗ اٌّقزٍفخ. اٌجؾش ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ

ٛرٛػ١ؼ ثبٌغبِؼبرفٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٕٚبلشزٗ رزّضً أ١ّ٘خ ٘نا اٌجؾش فٟ ؽوػ ٚالغ إٌؾٛ ٚ 

 .اٌّؼوفٟ ٚاٌّزغ١واد اٌؼب١ٌّخ اٌغل٠لح اٌزطٛهبد اٌزٟ رٛاعٙٗ فٟ ػظو اٌزؾل٠

فبٌّملِخ اشزٍّذ ػٍٝ أ١ّ٘خ  .ٚفبرّخ صالصخ ِجبؽش،ِٚٓ صُ ثٕٟ ٘نا اٌجؾش ػٍٝ ِملِخ ٚ

ٚأ١ّ٘زٗ ٚفؼٍٗ،  : رٕبٚي رؼو٠ف إٌؾٛ،ٌّجؾش األٚيٚا.ٚأٍجبة افز١بهٖ ٚفطخ اٌجؾش ،اٌّٛػٛع

فٟ ألَبَ اٌٍغخ  ٚرؼٍُّاٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ رؼ١ٍُ إٌؾٛثؼٕٛاْ : ) عبء اٌضبٟٔاٌّجؾش ٚ،ٚأ٘لافٗ

ؽٍٛي ِمزوؽخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِشىالد رؼ١ٍُ إٌؾٛ ثؼٕٛاْ : )غبء اٌضبٌض(ٚاٌّجؾش اٌؼوث١خ ثبٌغبِؼبد

 ٗ أُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ  أٚهكد ف١ٙبفقبرّخ أِب اٌ (.فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌغبِؼبدٚرؼٍَّّ

 ، صُ أرجؼزٙب ثمبئّخ اٌّظبكه ٚاٌّواعغ.اٌجؾش بئ١ٌٙ رٛطً
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 و يكاَح انُحى نغحً واصطالًحا: انًثحث األول

 :و اصطالحـًا نغح انُحى

.ٚاٌطو٠ك ٠مبي: ٔؾب ٔؾٖٛ أٞ لظل لظلٖإٌؾٛ فٟ اٌٍغخ ٠ؼٕٟ اٌمظل 
(1)

ػٍُ فٙٛ : اصطالًحاأِب

ئفواك٘ب ٚروو١جٙب وبإلػواة  ثأطٛي َِزٕجطخ ِٓ والَ اٌؼوة ٠ؼوف ثٙب أؽىبَ اٌىٍّبد ؽبي

ٚاٌجٕبء ِٚب ث١ّٕٙب .
(ٕ )

َ اٌؼوة فٟ رظوفٗ ِٓ ئػواة أزؾبء ٍّذ والٚػّوفٗ اثٓ عٕٟ ثأٔٗ"

، ١ٌٍؾك ٚإٌَت، ٚاٌزوو١ت، ٚغ١و مٌه، ٚاإلػبفخ ٚاٌزى١َو ،ٚاٌغّغ  ٚاٌزؾم١و ،وبٌزض١ٕخ ،ٚغ١وٖ

ُِٕٙ ، ٚئْ شن ثؼؼُٙ ػٕٙب ، هك ثٗ ِٓ ١ٌٌ ِٓ أً٘ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثأٍ٘ٙب فٟ اٌفظبؽخ ٚئْ ٌُ ٠ىٓ 

."ئ١ٌٙب
(ٖ)

 

، ٚث١بْ ٌىً ٛ لبْٔٛ رأ١ٌف اٌىالَ، ٘"إٌؾٛ وّب روٜ، ٚوّب ٠غت أْ ٠ىْٛ: ذعرٌفاخ انًحذثٍٍِٚٓ 

، ٠ّٚىٓ أْ رإكٞ غٍّخ ِغ اٌغٍّخ ؽزٝ رزَك اٌؼجبهحٚاٌ  ،ِب ٠غت أْ رىْٛ ػ١ٍٗ اٌىٍّخ فٟ اٌغٍّخ

."ِؼٕب٘ب
(ٗ)

اٌىشف ػٓ ثً ٠غت  ،ػلَ لظو إٌؾٛ ػٍٝ اإلػواة٠ش١و ئٌٝ اٌَبثك  ٚ اٌزؼو٠ف 

ٚ أٍبٍٙب أْ إٌؾٛ أُ٘ ػٍَٛ اٌؼوث١خ  ٚ اٌقالطخ اٌؼاللبد ا١ٌَبل١خ ث١ٓ اٌىٍّبد فٟ إٌض اٌٍغٛٞ.

ٚ ١ٍٍٚخ ، الهرجبؽٗ اٌٛص١ك ثبٌموآْ اٌىو٠ُاٌملاِٝ ٚاٌّؾلص١ٓ ب وج١ًوا ِٓ ـً ا٘زّبِ ٌمٌٟنٌه  ؛اٌّز١ٓ

 ١ٍٍٚخ ٌٍٕطك ا١ٌٍَُ ٚاٌزؼج١و اٌظؾ١ؼ،١ٌٌٚ غب٠خ فٟ مارٗ.  لٖٚ ػِٓ ٍٚبئً ؽفظٗ، 

 :أهًٍح انُحى

رىّٓ أ١ّ٘خ إٌؾٛ فٟ إٔٔب ٔؼوف ثٗ أؽٛاي اٌىٍّبد اٌؼوث١خ ِٓ ؽ١ش اإلػواة ٚاٌجٕبء. أٞ ِٓ ؽ١ش 

ٔؼوف ِب ٠غت أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ آفو اٌىٍّخ  ؼٓ ؽو٠مٗف.ِب٠ؼوع ٌٙب فٟ ؽبي أزظبِٙب فٟ اٌزواو١ت

، أٚ عيَ ،أٚ ٌيَٚ ؽبٌٍخ ٚاؽلح ثؼل أزظبِٙب فٟ اٌغٍّخ.، أٚ هفغِٓ  ٔظت، أٚ عوِّ
(٘)

 

."ِٓ رجؾو فٟ إٌؾٛ ا٘زلٜ ئٌٝ وً اٌؼٍَٛ"اٌىَبئٟ:  ف١ٗ ٚلبي
(ٙ)

َُّ فاْ   ِؼوفخ إٌؾٛ ٚ ِٓ ص

 ػوٚه٠خ ٌىً ِٓ ٠ّزٙٓ اٌىزبثخ ٚاٌقطبثخ ِٚلاهٍخ األكة ٚاٌٍغخ .

، فمبي: (، لبي وُٕذ ػٕل أثٟ اٌؼجبً صؼٍت٘ـٕٖٗ )د،فمل ؽلس أثٛ ثىو ثٓ ِغب٘ل أيا فضم انُحى

ٚاشزغً  ،زغً أطؾبة اٌؾل٠ش ثبٌؾل٠ش ففبىٚا٠ب أثبثىو اشزغً أً٘ اٌموآْ ثبٌموآْ ففبىٚا ، ٚاش"

بٌٟ فٟ ا٢فوح ؟ ،ف١ٍذ شؼوٞ ِب٠ىْٛ ؽػّوٚ ، ٚاشزغٍذ أٔب ثي٠ٍل ٚأً٘ اٌفمٗ ثبٌفمٗ ففبىٚا

ألوب  أثب اٌؼجبً ػٕٟ فٟ إٌّبَ ، فمبي ٌٟ:"ـ ٌٕجٟ ـ ،فوأ٠ذ فٟ رٍه ا١ٌٍٍخ افبٔظوفذ ِٓ ػٕلٖ

."اٌَالَ ،ٚلً ٌٗ أٔذ طبؽت اٌؼٍُ اٌَّزط١ً
(7)

 

 أهذاف ذذرٌس انُحى: 

ّب ٠أرٟرله٠ٌ إٌؾٛ ٌٗ أ٘لاف رزّضً ف١
(8)

: 

 .اٌزّى١ٓ ِٓ اٌؼجؾ اٌٍغٛٞ-ٔ
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 ،1/88، ـ ى0221 ،،بيروتدار الكتب العممية تحقيق عبد الحميد ىنداوي،جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، ابن  -9
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٠زورت ػ١ٍٗ طؾخ اال٘زّبَ ثطو٠مخ رى٠ٛٓ اٌغًّ ِٚواػبح اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ فٟ روو١جٙب ِّب  -ٕ

 ،ٚونٌه فٍٛ اٌىزبثخ ِٓ األفطبء .إٌطك ػٕل اٌزؾلس

 ر١ّٕخ اٌضوٚح اٌٍغ٠ٛخ. -ٖ

 ِؼبٌغخ األفطبء إٌؾ٠ٛخ اٌشبئؼخ ث١ٓ اٌطالة. -ٗ

ِّب ٠ًَٙ ئكهان اٌّؼبٟٔ ثٌَٙٛخ ٚاٌزؼج١وػٕٙب ثٛػٛػ  ؛فُٙ اٌٍغخِٚؼوفخ األٌٍ اٌزٟ رؾىّٙب -٘

 .ٚ ٍالٍخ

ٚ ٘نا ٠ؾًّ ثؼلا  ،اٌزوو١جٟ ثبٌز٠ٕٛغ ث١ٓ اٌؾووبد فٟ ٔٙب٠خ اٌىٍّبدئظٙبه عّب١ٌبد اإل٠مبع  -ٙ

 .اٌؼوثٟإٌؾٛ  عّب١ٌـًّب فٟ

 

 انًرحهح اندايعٍحتانُحى فً أقساو انهغح انعرتٍح  واقع: انثاًَانًثحث 

َ اٌزٟ ٌل٠ٙب و١ٍبد ثٙب ألَب ،اٌجؾش فٟ ٘نا اٌّٛػٛع وبْ ٠زطٍت اٍزٕفبًها ٌىً اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ 

ػلاك كهاٍبد ٚأثؾبس ػ١ٍّخ ِمٕٕخ، ، ٚمٌه ثزشى١ً ٌغبْ إلفٟ رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِزقظظخ

رَُٙ فٟ رؼل٠ً فؼبٌخ ٛعٙبد ٚ رمل٠ّز، ٚالغ إٌؾٛ ف١ٙب ٚ ِب ٠ؼزوٞ رؼ١ٍّٗ ِٓ ِشىالدرىشف 

  ٙبد اٌؼب١ٌّخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ.٠ٛاوت اٌزٛعاٌٛالغ اٌوا٘ٓ ئٌٝ ٚالٍغ 

ث١خ ٠ؼبٟٔ ِٓ ِشىالد ػل٠لح رؾٛي كْٚ رؾم١ك أ٘لافٗ اٌزٟ ِٓ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوبٌٕؾٛ ف 

ُّ ٚػؼٗ  يشكالخ ذعهٍى ٚ رزّضً  .فٟ اٌقطخ اٌلها١ٍخ ٌزٍه األلَبَ ا أٍب١ٍـًّبِموهً ثٛطفٗ أعٍٙب ر

 فٟ ا٢رٟ: انُحى وذعهًه فً أقساو انهغح انعرتٍح

ٌٝ أ٘لافٗ اٌّوعٛح ؽبٌذ كْٚ ٚطٌٛٗ ئ ػلح، ٠ؼبٟٔ ِٕٙظ إٌؾٛ ِٓ ِشىالد:يُهح انُحى -ٔ

ٚ رؼلك ، ً اٌزٟ رورىي ػٍٝ وضوح اٌزؼ١ٍالدِبىاي ٠ُلهً ِٓ ِٕظٛه ٔظو٠خ اٌؼبِ فبٌٕؾٛ اٌؼوثٟ

ط إٌؾبح ٌٙنا إٌّٙظ اٌؼم١ُ اٌنٞ ٠جؼل، اٌقالفبد ث١ٓ إٌؾبح ّٚ اٌلهً إٌؾٛٞ  ٚوضوح اٌشٛا٘ل، ٚلل ه

ٛ لل ثلأ ثلا٠خ رؼ١ّ١ٍخ ٘لفٙب ؽفع ، ٟٚ٘ اٌفُٙ ٚاإلفٙبَ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ إٌؾػٓ غب٠زٗ إٌّشٛكح

، ٚ ٌىٓ ٍوػبْ ِب رقطٝ إٌؾبح ٘نا اٌٙلف فجؾضٛا ػٓ اٌؼبًِ ٚاٌَّجت اٌقطأ اٌٍؾٓ ٚ اٌٍَبْ ِٓ

ٌٍؾووخ اإلػواث١خ، ٚا٘زّٛا ثٛػغ اٌّظطٍؾبد إٌؾ٠ٛخ ؽزٝ أطجؾذ ِؼظُ أػّبٌُٙ رمَٛ ػٍٝ 

به٠ٓ غ١و اٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌٍغخ ٚاٌشبم ف١ٙب اٌؼبًِ ٚاٌزؼ١ًٍ ٚاٌزأ٠ًٚ ٚ٘نا ِب أكٜ ئٌٝ اٌؾل٠ش ػٓ اٌزّ

ِّب فوط ػٓ اٌم١بً
(9)

 ؛ٚثنٌه ٚطً إٌؾٛ ئٌٝ ٚػغ ِزوك ٠ؾزبط ئٌٝ ٚػغ ِٕٙظ عل٠ل ٌلهاٍزٗ، 

ٌٕؾٛ ، ٌنٌه ؽبٚي اٌجغلاك٠ْٛ ئطالػ اِب ػبك ٠غلٞ ٔفؼٗ اٌّوعٛرجبع إٌّٙظ اٌمل٠ُ أطجؼ األْ 

ٍظٖٛ ِّب ٚلغ  ف١ٗ ٚأزٙٝ ئ١ٌٗ، ئم ثُٙ ٠ّضٍْٛ أْ ٠ق  ِٓ، ٌٚىٓ ثلالٚر١َ١و كهاٍزٗ ػٍٝ اٌلاه١ٍٓ

اِزلاكا ٌزٍه اٌقالفبد اٌزٟ ١ٍطود ػٍٝ إٌؾٛ فٟ ِلهٍزٟ: اٌجظوح ٚاٌىٛفخ، فأػبفٛا ئٌٝ إٌؾٛ 

 ؛ػٍٝ إٌؾٛ فٟ ٘نٖ اٌفزوح ا١ٍطو ٠ٓاٌن ،ا ِٓ اٌقالفبد ئٌٝ عبٔت ػتء اٌفٍَفخ ٚإٌّطكػجئب عل٠لً 

ؼظو اٌؼجبٍٟ.ٔز١غخ الىك٘به ؽووخ اٌزوعّخ فٟ اٌ
 (ٔٓ)

 

اٌيعبعٟ طبؽت  ٞإٌؾٛارغب٘ٗ ِٚٓ ٔؾبح ٘نٖ اٌفزوح اٌزٟ ١ٍطو ف١ٙب إٌّطك ٚاٌفٍَفخ ػٍٝ 

ٚكػّٙب ثبٌغلي ، اٌجظوٞ ٚاٌىٛفٟ اٌنٞ عّغ ف١ٗ ػًٍ إٌؾٛ "اإل٠ؼبػ فٟ ػًٍ إٌؾٛ"

 ٚر١ٌٛل األل١َخ اٌّقزٍفخ اٌزٟ ٠ٕفوك ثٙب ث١ٓ إٌؾبح. ، ٚرقو٠ظ اٌؼًٍ اٌغل٠لح ،ٚاالؽزغبط

                                                           
 .32-97، ص1969ار المعارف، ، القاىرة، د0الطنطاوي، محمد: نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة، ط -9

، 7حسن، إبراىيم حسن: تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  -12
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 انعقثاخ و انحهىل - واقع دراسح  انُحى فً  أقساو انهغح انعرتٍح فً انًرحهح اندايعٍح

 

 الجزء التاسع  9102العدد العشرون  لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب

- 422 - 
 

ٚوبْ ع١ل اٌزؼ١ًٍ زلػ اثٓ األٔجبهٞ اٌّٛهاق لبئال:"ٚاِ". اٌؼًٍ فٟ إٌؾٛ"ٚونٌه أٌف اٌّٛهاق وزبثٗ

"فٟ إٌؾٛ
(ٔٔ)

،فبإلعبكح فٟ إٌؾٛ ػٕلُ٘ أٍبٍٙب ئرمبْ اٌزؼ١ًٍ، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ أْ للاِٝ إٌؾبح ُ٘ 

، ٚونٌه ٔغل اثٓ ١ٕٗ ٚث١ٓ االٔطالق ٔؾٛ آفبق أٍٚغنٖ اٌظؼٛثبد اٌزٟ ؽبٌذ ثاٌن٠ٓ وجٍٛا إٌؾٛ ثٙ

ٚػوع ف١ٗ ١ٓ إٌؾ١٠ٛٓ اٌجظو١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ،األٔجبهٞ لل أٌف وزبثٗ اإلٔظبف فٟ َِبئً اٌقالف ث

، ٚىػُ أٔٗ أٚي ٚػشوْٚ َِأٌخ بئخ، ٚػلك٘ب ف١ٗ ِاٌىٛف١١ٓاٌجظو١٠ٓ ٚ ٌٕؾبحٌٍَّبئً اٌقالف١خ ث١ٓ ا

ٍَّف . فٟ ػٍُ اٌؼوث١خ ػٍٝ ٘نا اٌزور١ت؛ ٕف طُ  بوزبث  ألٔٗ رور١ت ٌُ ٠ظٕف ػ١ٍٗ أؽل ِٓ اٌ

٠زؼؼ ِّب ٍجك أْ إٌؾٛ اٌزم١ٍلٞ وبْ ِؼ١به٠ب ٠مَٛ ػٍٝ االفزواػبد ٚاألٚ٘بَ اٌزٟ ال ٚعٛك ٚ   

ِّب أكٜ ئٌٝ اثزؼبك إٌؾٛ ٚكهاٍزٗ ػٓ األٍٍٛة اٌؼٍّٟ اٌّزظف  ؛ٌٙب فٟ ٚالغ االٍزؼّبي اٌٍغٛٞ

 ثبٌّٛػٛػ١خ ٚاٌٛالؼ١خ .    

إٌؾبح اٌن٠ٓ ٠وْٚ أْ إٌؾٛ ػبًِ ُِٙ فٟ ر١َ١و اٌٍغخ ا ِٓ ٚلل أصبه ٘نا اٌٛػغ اٌّزوكٞ ٌٍٕؾٛ ػلك

ح ٚاٌلػٛح ئٌٝ ُِٕٙ ٌُ ٠إٌف وزبثب ٠ٛػؼ ف١ٗ ٘نٖ اٌوؤ٠خ اٌغل٠ل اأْ أؽل ،ث١ل١ٌٌٚ ػبًِ ٘لَ ٚرؼم١ل

هاءُ٘ فٟ صٕب٠ب ثً وبٔٛا ٠جضْٛ آ  ،اٌز١َ١و ِٕٚٙغٙب اٌنٞ ٠غت أْ ٠زجغ ٌزق١ٍض إٌؾٛ ِٓ  اٌزؼم١ل

،ٌٚىٕٕب َٔزضٕٟ ُِٕٙ اثٓ ئْ ُ٘ فؼٍٛا مٌه، ٚمٌه ٌقٛفُٙ ِٓ اٌٙغَٛ ٚاٌوفغ ِإٌفبرُٙ إٌؾ٠ٛخ

ِؼبء اٌموؽجٟ
(ٕٔ)

ٞ، ٚعبء ثّٕٙظ عل٠ل فٟ اٌنٞ فوط ػٍٝ وً ِب أغٌّ ف١ٗ ٔؾبح إٌّٙظ اٌزم١ٍل، 

٘بكفب ثنٌىاٌٝ  ؛ؽبٌت ف١ٗ ثاٌغبء ٔظو٠خ اٌؼبًِ إٌؾٛ فٟ وزبثٗ اٌوك ػٍٝ إٌؾبح، ٚ أٍٍٛة كهاٍخ

، ِٚوك رٍه اٌلػٛح هاعغ ئٌٝ ئ٠ّبٔٗ ثبٌّن٘ت هفغ ٘نا اٌؾًّ اٌضم١ً ػٓ ػبرك اٌلهً إٌؾٛٞ

، فال ٠غٛى اٌزأ٠ًٚ ٘نائٌٝ ، فمل لبكٖ اٌؾوص ػٍٝ األفن ثظب٘و إٌض ٞ اٌنٞ وبْ ٠ؼزٕمٗاٌظب٘و

اٌموآْ ثٍفع أٚ ِٚٓ ثٕٝ اٌي٠بكح فٟ "، ؽ١ش ٠مٛي:فٟ إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزمل٠و ٚاٌي٠بكح ٚاٌؾنف

. ِّٚب ٠لي ١ٗ،ٚرٛعٗ اٌٛػ١ل ئٌِؼٕٝ ػٍٝ ظٓ ثبؽً، لل رج١ٓ ثطالٔٗ، فمل لبي فٟ اٌموآْ ثغ١و ػٍُ

، ٚى٠بكح اٌّؼٕٝ غ١و اٌّغّغ ػٍٝ ئصجبرٗ ٌموآْ ٌفعٔٗ ال ٠ياك فٟ اأاإلعّبع ػٍٝ  ،ػٍٝ أٔٗ ؽواَ

."عٍٙبأ، ٚاألٌفبظ كالالد ػ١ٍٙب ِٚٓ ؛ ألْ اٌّؼبٟٔ ٟ٘ اٌّمظٛكحؽوٜأثً ٟ٘  ،وي٠بكح اٌٍفع
(ٖٔ)

 

.هللا هأ٠ٗ فٙٛ فٟ ٚأِب اٌفبػً اٌؾم١مٟ،ٓ ِؼبء اٌؼًّ إٌؾٛٞ ئٌٝ اٌّزىٍُأهعغ اثٚ 
(ٔٗ)

ِٚؼٕٝ 

اٌزٟ رإكٞ ف١قزبه اٌىٍّخ  ،٠زىٍُ ٠ؼوف اٌّؼٕٝ اٌنٞ ٠و٠لٖأْ اٌّزىٍُ ٘ٛ اٌؼبًِ أٞ أْ اٌّزىٍُ ػٕلِب 

،،صُ ٠ؼط١ٙب اٌؾووخ اٌزٟ رٕبٍجٙب ِٓ اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ اٌزٟ ٚػؼٙب إٌؾبحٌٗ اٌّؼٕٝ
(ٔ٘)

ٚ٘نا ٠إول أْ  

 ٠ؾىّٙب. بٔؾ٠ٛ بٌٍغخ اٌؼوث١خ ٔظبِ

ٍمبؽ ئٜ ثٛعٛة اٌوئ١َخ اٌزٟ رؾلك اٌؼالِخ اإلػواث١خ، ٚٔبكٞ ؛أٚيً األُ أفن اثٓ ِؼبء ثبٌؼٍفمل 

، ٚمٌه ِضً ِٓ إٌؾٛ اٌؼًٍ اٌضٛأٟ ٚاٌضٛاٌشِّٚب ٠غت أْ ٠َمؾ "اٌؼًٍ اٌضٛأٟ ٚاٌضٛاٌش لبئال:

َُ هفغ؟ ف١مبي: ألٔٗ فبػً ،ٚوً فبػً ِوفٛع، ٍإاي اٌَبئً ػٓ )ى٠ل(، ِٓ لٌٕٛب: لبَ ى٠ل. ٌِ

َُ هفغ اٌفبػً؟ فبٌظٛاة أْ ٠مبي ٌٗ: ونا ٔطمذ اٌؼوة ثٗف١مٛي ٌِٚ:".
(ٔٙ)

ٚي اٌزٟ جّؼوفخ اٌؼًٍ األُ ف 

أول اثٓ ِؼبء األفن ثٙب ٠زّىٓ اٌّزىٍُ ِٓ إٌطك ا١ٌٍَُ ػٍٝ ٔٙظ اٌؼوة فٟ والِٙب ف١ىْٛ ِلهًوب 

 ، ٚعيِٙب.، ٚعو٘بٚٔظجٙب ،ب ثّٛاػغ هفؼٙبألؽٛاي اٌىٍّخ ٚػبهفً 

                                                           
 0،ص 0222الوراق، أبو عبيد اهلل محمد البغدادي، تحقيق ميا مازن، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،-11
 .80م، ص1937عمى النحاة، تحقيق أحمد الخراط، دارالفكر العربي،ابن مضاء: الرد  -10
 ينظر: المصدر السابق نفسو . -19
 77ينظر المصدر السابق، ص: -13
 71ينظر عمايرة خميل ، العامل النحوي بين مؤيديو ومعارضيو ودوره في التحميل المغوي، ص  -11
 192ابن مضاء، الرد عمى النحاة ،ص  -16



 حٍاج يحًذ يحًذ تخٍد
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َُ ف٠ٚمٛي اثٓ ِؼبء: زؾذ ٘نٖ "ٚوّب أٔب ال َٔأي ػٓ ػ١ٓ)ِػظٍُ(، ٚع١ُ )َعؼفو(، ٚثبء )ثُوصٓ(، ٌِ

.ل١ً )ى٠ل(. فاْ ل١ً ى٠ل ِزغ١و ا٢فو ال َٔبي ػٓ هفغ -أ٠ًؼب-، ٚوَود ٘نٖ؟ فىنٌه ٚػّذ ٘نٖ

ْ ل١ً: ٌالٍُ أؽٛاي . فاه )ِػظٍُ(، ٠مبي فٟ رظغ١وٖ ثبٌؼُ، ٚفٟ عّؼٗ ػٍٝ )فؼبًٌ( ثبٌفزؼونٌ

ِخ ثبٌؼًٍ رٍه األؽٛاي ِؼٍٛ، ٚأؽٛاي ٠قفغ ف١ٙب. ل١ً: ئما وبٔذ ٠وفغ ف١ٙب، ٚأؽٛاي ٠ٕظت ف١ٙب

ٚإٌظت ثىٛٔٗ ِفؼٛاًل،  ،، أٚ ِفؼٛاًل ٌُ ٠َُ فبػٍٗاألٚي، اٌوفغ ثىٛٔٗ فبػاًل،أٚ ًَِٕلا، أٚ فجًوا

، ٚي، اٌنٞ ٠ؼُ فٟ ؽبي، ٠ٚفزؼ فٟ ؽبي، طبه ا٢فو وبٌؾوف األَ ٚاٌقفغ ثىٛٔٗ ِؼبفًب ئ١ٌٗ

."اٌزظغ١و، ٠ٚؼُ فٟ ؽبي ىَو فٟ ؽبي؛ ٠ىَو فٟ ؽبي اإلفواك، ٠ٚفزؼ فٟ ؽبي اٌغّغ٠ٚ
(ٔ7)

 

فؼٛي، ، ٚإٌظت ػالِخ ١ِّيح ٌٌٍّوفغ ػالِخ ١ِّيح ٌٍفبػً ٚإٌَّل٠و٠ل أْ ا -ٕ٘بء–ٚاثٓ ِؼبء 

ئثمبء اٌؼٛاًِ ،ٚ٘ٛ ثنٌه لل أٌغٝ اٌؼٛاًِ اٌٍفظ١خ ٚأول ٚاٌقفغ ػالِخ ١ِّيح ٌٍّؼبف

، ٚاٌقجو ثبٌقجو ثبالثزلاء الال ِوفٛع ثبٌفؼً، ٚاٌّجزلأ ٠ورفغ ؛ ألٔٗ فبػً ،فبٌفبػً ِوفٛعاٌّؼ٠ٕٛخ

لبَ ِمبِٗ، ، ١ٌٌٚ ثبٌفؼً أٚ ِب ٠ورفغ ثبإلفجبهال ثبٌّجزلأ ٚؽلٖ، ٚاٌّفؼٛي ٠ٕزظت ثبٌّفؼ١ٌٛخ

 ، ١ٌٌٚ ثبٌّؼبف ئ١ٌٗ.ٚاٌّؼبف ٠غو ثبإلػبفخ

ٚٔغل ثؼغ اٌؼٍّبء وبْ ِلهوب ٌؼوٚهح ٚعٛك ِإٌفبد ٔؾ٠ٛخ ِقزظوح رؼ١ٓ ِزؼٍُ إٌؾٛ ػٍٝ فُٙ 

اٌظؼت ب ِٓ اًٌَٙ ئٌٝ ـًّ رزلهط ثبٌّزؼٍُ رلهعب ِٕطم١ ،ٍخ ٚث١َطخِٛػٛػبرٗ األٍب١ٍخ ثؼجبهح ٍٙ

، ٚ اٌزؼظت ٌّلهٍخ ِٓ اٌّلاهً إٌؾ٠ٛخ ٚئّٔب وبْ روو١يُ٘ ف١ٙب ػٍٝ ثؼ١لا ػٓ اٌَّبئً اٌقالف١خ

 ِب أعّغ ػ١ٍٗ عّٙٛه إٌؾبح.

ٌمبػلح ػٓ اٌزوو١ي ػٍٝ ا ٚ٘نٖ اٌظؼٛثخ فٟ إٌّٙغأكد ئٌٝ رشز١ذ م٘ٓ اٌطبٌت، ٚثبٌزبٌٟ طوفزٗ

 ؛ألٔٙب فٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ ال رزفك ِغ ٚالؼٗ اٌٍغٛٞ.ٚفّٙٙب

ِٚفَٙٛ إٌّٙظ اٌزم١ٍلٞ ٠مزظو ػٍٝ ري٠ٚل اٌطالة ثبٌّؼٍِٛبد كْٚ إٌظو ئٌٝ اٌفبئلح اٌزٟ ١ٍغ١ٕٙب 

، ٚثبٌزبٌٟ ٔغل اٌطالة ٍٝ ؽ١برُٙ ٚرفبػٍُٙ ِغ ِغزّؼبرُٙاٌطالة ِٓ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ٚأؼىبٍٙب ػ

وبٔٛا ٠لهٍْٛ إٌؾٛ ٠ٚؾفظْٛ رٍه اٌشٛا٘ل ٚاٌزؼ١ٍالد ٚا٢هاء إٌؾ٠ٛخ اٌّزؼلكح ٌٍَّأٌخ إٌؾ٠ٛخ 

، ٌنٌه فاْ طٍزُٙ ثّب ٠لهٍٛٔٗ طٍخ ِإلزخ اٍزوعبع ِب ؽفظٖٛ ٚلذ االفزجبهاداٌٛاؽلح ثٙلف 

اٌّؼٍُ  ٚظ١فخثبإلػبفخ ئٌٝ أْ  ،ًٛ ٌالفزجبه ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌشٙبكحٚاٌغٍ ،رٕزٟٙ ثبٔزٙبء اٌلهاٍخ

ًٌ ٌٍّؼٍِٛبد ِٓ وزت إٌؾٛ ئٌٝ أم٘بْ اٌطالة  فٟ ظً ٘نا إٌّٙظ اٌزم١ٍلٞ ال ٠زؼلٜ أٔٗ ٔبل

، ٚ٘نا ْ إٌظو ئٌٝ أ١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌُٙ، كُٚ ٌىٟ ٠زّىٕٛا ِٓ ؽفظٙب ٚر١َّؼٙبٚرج١َطٙب ٚرن١ٌٍٙب ٌٙ

 ئ٠بٖ ثبٌظؼٛثخ ٚاٌزؼم١ل.  األِو أكٜ ئٌٝ ٔفٛه اٌطالة ِٓ اٌلهً إٌؾٛٞ ٚٚطفُٙ

غًّ ٚرفّٙٙب فٟ ،ٟٚ٘ رؼٕٟ اٌّملهح ػٍٝ ئٔزبط اٌٍلْٚ فٟ ِملِزٗ ئٌٝ ٍِىخ اٌىفب٠خٚلل أشبه اثٓ ف

، ِٚمب١٠َٙب ّٔب ٟ٘ ِؼوفخ لٛا١ٔٓ ٘نٖ اٌٍّىخئْ طٕبػخ اٌؼوث١خ ئ" ، ؽ١ش ٠مٛي:ػ١ٍّخ رىٍُ اٌٍغخ

َِ ،ف١ٍَذ ٔفٌ اٌٍّىخ، فبطخ فٙٛ ػٍُ ثى١ف١خ ال ٔفٌ و١ف١خ ْٓ ٠ؼوف طٕبػخ ِٓ ٚئّٔب ٟ٘ ثّضبثخ 

ب، ٚال ٠ُؾِىّٙب ػّاًل  ًّ ٍَىزٙب ، ِضً أْ ٠مٛي ثظ١و ثبٌق١بؽخ اٌظٕبئغ ػٍ َّ ُِؾِىُ ٌ فٟ اٌزؼج١و ػٓ  -غ١و 

، صُ رَغوى٘ب فٟ ٌفمٟ اٌضٛة ِغزّؼ١ٓ، ٟ٘ أْ رُلفً اٌق١ؾ َفْود اإلثوح اٌق١بؽخ -ثؼغ أٔٛاػٙب 

ٚي ، ٚرقوعٙب للَّاَ ِٕفن٘ب األ، صُ روّك٘ب ئٌٝ ؽ١ش اثزلأدوعٙب ِٓ اٌغبٔت ا٢فو ثّملاه وناٚرُق

، ٠ٚؼطٟ طٛهح اٌؾْجه ُ ٠زّبكٜ ػٍٝ ٚطفٗ ئٌٝ آفو اٌؼًّ،صثّطوػ ِب ث١ٓ اٌضمج١ٓ األ١ٌٚٓ

، ٍٚبئو أٔٛاع اٌق١بؽخ ٚأػّبٌٙب ،ٚ٘ٛ ئما ؽٌُٛت أْ ٠ؼًّ مٌه ث١لٖ ال ٠ُؾِىُ ِٓ ٕج١ذ ٚاٌزفز١ؼٚاٌز

)."ش١ئًب
ٔ8

ب ػٍٝ ٚ٘نا اٌّضبي ( ًِ اٌزٛػ١ؾٟ اٌنٞ أٚهكٖ اثٓ فٍلْٚ فٟ والِٗ اٌَبثك ٠ٕطجك رّب

ْ ؽٍُت ُِٕٙ وزبثخ ِٛػٛع ئٔشبئٟ أٚ ئ، ٌٚىُٕٙ ظْٛ اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ ؽفظًب ع١ًلاؽالثٕب اٌن٠ٓ ٠ؾف
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اٌزؾلس فٟ ِٛػٍٛع ِب ٠مؼْٛ فٟ أفطبء ٔطم١خ ٚوزبث١خ فأشجٗ ؽبٌُٙ ؽبي اٌق١بؽ اٌنٞ ٠ؼوف وً 

 ٌُ ٠َزطغ فؼً مٌه.ىٕٗ ئما ؽٍُت ِٕٗ رٕف١ن٘ب ث١لٖ ٌفْٕٛ اٌق١بؽخ ، ٚ

ِٕٙظ  اٌغبِؼ١خ ٚٔقٍض ثؼل ٘نا اٌطوػ ئٌٝ أْ ِٓ أُ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رم١ل إٌؾٛ فٟ ألَبَ و١ٍبرٕب

 -اٌؼوث١خاٌلهً إٌؾٛٞ اٌنٞ ٚػؼٗ للاِٝ إٌؾبح ـ ِٚبىاي ِزجًؼب ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا فٟ ألَبَ اٌٍغخ 

اٌج١ٕخ اٌشى١ٍخ ٚكهاٍخ ِب ٠غوٞ ف١ٙب كْٚ أْ ٠ٍزفذ ئٌٝ  اٌنٞ أظوف أظوافب وبِال ئٌٝ

، ِٚؼزٌّل وؤبٖألٔٗ ِم١ٌل ثىً ِب م ؛اٌّؼٕٝ.فٙنا ِٕٙظ ال ٠ٍجٟ اؽز١بعبد اٌطالة فٟ اٌلهً إٌؾٛٞ

 ًٌ ًٌ ثزؼلك ا٢هاء فٟ اٌَّأٌخ إٌؾ٠ٛخ ٌّٕطك اٌٍغخ ٚؽج١ؼزٙب اٌٛطف١خ ػٍٝ ِٕطك اٌؼمً ِّٚٙ ، ِٚضم

 .١و شب٘ل ػٍٝ فالفبد إٌؾ١٠ٛٓاٌٛاؽلح ٚوزت إٌؾٛ ف

: ٠ؼبٟٔ ثؼغ اٌّله١ٍٓ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثزله٠ٌ ٘نا اٌّموه ِٓ ػؼف ضعف يذرسً انُحى -2

ِّب ٠زورت ػ١ٍٗ ػلَ رٛط١ً اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ ثطو٠مخ ١ٍٍّخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ فّٙٙب  ؛ف١ٗ

ٚاٍزؼّبٌٙب ثطو٠مخ طؾ١ؾخ فٟ والِٗ ٚػٕل اٌىزبثخ، ٚلل ال ٠ىْٛ ٘نا اٌؼؼف ف١ُٙ ِوكٖ ئٌٝ 

ثً لل ٠ىْٛ ِوكٖ ئٌٝ ػلَ اٌزفبػً ِغ إٌؾٛ ٚرله٠َٗ ثطو٠مخ  ،ػؼف فٟ اٌزؾظ١ً األوبك٠ّٟ

ِٚٓ أٍجبة ٘نا ػل إٌؾ٠ٛخ ٚػلَ اٌزطج١ك ػ١ٍٙب، ػ١ٍٗ ػؼف فٟ ػوع اٌمٛاش١مخ ِّب ٠زورت 

ئٍٕبك رله٠ٌ إٌؾٛ ٌغ١و اٌّزقظظ١ٓ ف١ٗ، ف١إكٞ ػلَ رّىٓ ِلهً إٌؾٛ غ١و  -أ٠ًؼب–اٌؼؼف 

ِّب ٠زورت ػ١ٍٗ ظٙٛه األفطبء إٌؾ٠ٛخ  ؛اٌّزقظض ئٌٝ ػؼف اٌطالة فٟ إٌؾٛ ٚٔفٛهُ٘ ِٕٗ

 فٟ ٌغزُٙ رؾلصًب ٚوزبثخ.

ِغ اٌطبٌجبد اٌالرٟ  ٚفمب ٌّمبثالد شقظ١خلَ هغجخثؼغ اٌطالة فٟ كهاٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ:ػ-ٖ

ِٓ اٌطبٌجبد اٌّمجٛالد ٌٍلهاٍخ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ  -١ٌٌ ثبٌم١ًٍ-ب ٠ظٙو ػلك ـًّ رؼضوْ أوبك١ّ٠

ُِ ـًب ِٓ كهاٍخ إٌؾٛػلَ هغجزٙٓ فٟ كهاٍخ اٌزقظض  رقٛف لهٍخ إٌؾٛ طؼٛثخ ، ؽ١ش رغل 

ٌٍغخ ٚ ، ف١ىٓ  فظّب اٌّموه ٌطبٌجبد ال هغجخ ٌٙٓ ف١ٗ رمَٛ ثزله٠ٌ رله٠َٗ، فٟٙوح فٟ وج١

 .اٌلهاٍخ ٚ اٌزؼٍُاٌوغجخ فٟ  اٌّزؼٍُرزٛافو فٟ  ٔؾٛ٘ب، ؽ١ش ال

ِبىاي إٌؾٛ ٠ُلهً فٟ ثؼغ اٌغبِؼبد ثٍٛبؽخ عذو اسرخذاو انىسائم انحذٌثحفٍانرذرٌس:-4

اٌفبػً اٌنٞ لبِذ ثٗ اٌٍٛبئً  األصوٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ  .ٚاٌىزبة() اٌَجٛهح، ٚاٌمٍُ  اٌٍٛبئً اٌزم١ٍل٠خ

ٔٙب أطجؾذ ال رفٟ ثّزطٍجبد اٌؼظو اٌؾل٠ش اٌنٞ رٛافود ف١ٗ فااٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٍبثمًب 

اٌؼل٠ل ِٓ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ اٌزٟ رُؼ١ٓ اٌّلهً ػٍٝ رؾم١ك األ٘لاف إٌّشٛكح ِٓ اٌؼ١ٍّخ  

ػوٚهح فوػزٙب اٌزطٛهاد اٌزٟ ؽلصذ فٟ ٘نا اٌؼظو فٟ ع١ّغ  عؼً اٍزؼّبٌٙب ِّباٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .ِغبالد اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ

ثؼغ ِلهٍٟ إٌؾٛ  رله٠ٌ إٌؾٛ ِٓ لِجًرياٌّزجؼخ فٟ ِباٌزم١ٍل٠خ ٚونٌه ؽوائك اٌزله٠ٌ 

ٓ وبٌطو٠مخ اٌغبِلح اٌزٟ رغؼً ِٓ اٌطالة ؽفظخ ٌٍمٛاػل ٚاٌشٛا٘ل إٌؾ٠ٛخ، ٌٚىُٕٙ غ١و لبكه٠

ٌج١َطخ ال رٍجٟ فٙنٖ اٌطوائك ا.ػٍٝ اٍزؼّبي ٘نٖ اٌمٛاػل اٍزؼّباًل طؾ١ًؾب فٟ ٌغزُٙ رؾلصًب ٚوزبثخً 

ٟ ، ٚثنٌه ٠ّضً اٌطبٌت فّؼٍِٛبدػٍٝ ؽشٛ م٘ٓ اٌطبٌت ثبٌ-فمؾ-اؽز١بعبد اٌّزؼٍُ، ألٔٙب رووي

ٝ أٍٍٛة اإلٌمبء، فبطخ ئما وبٔذ ؽو٠مخ اٌزله٠ٌ اٌّزجؼخ رؼزّل ػٍاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ كٚه اٌّزٍمٟ، 

ب ٚوزبثخً ئػبفخ اٌطالة، ٌٚنٌه رىضو أفطبؤُ٘ رؾلصب فٟ ثؼش اًٌٍّ فٟ ٔفًٛ ـًب أٍب١ًٍّ فزىْٛ ٍجج

اٌزٟ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أ١ّ٘زٙب رظجؼ ، ئٌٝ لٍخ رله٠جُٙ ػٍٝ و١ف١خ اٍزؼّبي ٘نٖ اٌمٛاػل ٚاٌشٛا٘ل

طً اٌَّزؼٍّخ، اٌزٟ ٍزىْٛ ١ٍٍّخ فٟ ٌغخ اٌزٛا ألٔٙب ال رَزؼًّ ثطو٠مخ ؛ػم١ّخ ال فبئلح ِٕٙب



 حٍاج يحًذ يحًذ تخٍد
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رو١ٍقٙب ٚرضج١زٙب فٟ م٘ٓ ، ألٔٙب لٛاػل ِغوكح ال رورجؾ ثٕض ِزىبًِ ٠ؼًّ ػٍٝ ػوػخ ١ٌٍَٕبْ

اٌطبٌت.
(ٔ9)

 

اٌؼؼف اٌزؾظ١ٍٟ ٌٍطالة فٟ ِموه إٌؾٛ ِٓ اٌظؼٛثبد  ٠ؼل: ضعف انطالب فً يقرر انُحى-٘

، ٚاٌزؼ١ٍُ  ػٍٝ ِوؽٍز١ٓ: اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ جبثٗبٌٕؾٛ، ٠ّٚىٓ أْ ٔزٕبٚي أٍاالهرمبء ثاٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب 

ٚلل موود أٍجبة اٌؼؼف ، هئ١ٌ  ٌٍّوؽٍخ اٌغبِؼخ ٠خ ِورىيٚمٌه ألْ اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛاٌغبِؼٟ، 

، صُ األٍجبة اٌقبطخ د األٍجبة اٌقبطخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ، صُ أفوكباٌّشزووخ ث١ٓ اٌّوؽٍز١ٓ ِؼ

 ثبٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ.

 :: انرعهٍى انعاو واندايعًانطالب فً انُحى فً يرحهرً ً ضعفاألسثاب انًشرركح ف-أٚال

ػؼف ثؼغ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ اٌّوؽٍز١ٓ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ ػؼف اٌطالة فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ  -ٔ

ٚإٌؾٛ ثظفخ فبطخ. ،ػبِخ
(ٕٓ)

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ ٚؽولٗ ٍٚٚبئٍٗ. ٍزوار١غ١بداػلَ ا٘زّبَ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٍزقلاَ  -ٕ

 هثؾ اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ اٌزٟ ٠لهٍٙب اٌطبٌت ثٛالؼٗ اٌٍغٛٞ.  ػلَ -ٖ

 .ّب أكٜ ئٌٝ ٔفٛه اٌطالة ِٓ كهاٍزِٗ فٟ رله٠ٌ إٌؾٛ؛ إٌظٛص األكث١خرٛظ١ف ػلَ  -ٗ

ٖرله٠ٌ إٌؾٛ ث -٘  ٌظْٛ اٌٍَبْ ِٓ اٌقطأ .، ١ٌٌٚ ١ٍٍٚخ؛ غب٠خ ؼـلِّ

 أسثاب انضعف فً يرحهح انرعهٍى انعاو: -ثاٍَا

واػٟ اٌقظبئض إٌف١َخ ٚإٌّطم١خ ٌٍطالة فٟ ٘نٖ رله٠ٌ اٌٍغخ ٌٍطالة فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ال ٠ -ٔ

 فبطخ.ِخ، ٚإٌؾٛ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ طؼٛثخ كهاٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثظفخ ػباٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ؛ 

 ػلَ اال٘زّبَ ثزله٠ٌ ٚؽلاد اٌّموه وبٍِخ ٚاٌزوو١ي ػٍٝ ٚؽلاد ثؼ١ٕٙب. -ٕ

 اٌزٟ رؼ١ٓ ػٍٝ اٌفُٙ ٚاالٍز١ؼبة. ،اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشٛلخػلَ اٍزؼّبي اٌٍٛبئً  -ٖ

 أسثاب انضعف فً انًرحهح اندايعٍح: -ثانثا 

ِّب ال ٠َبػل ػٍٝ  ؛ــ ِٕٙظ إٌؾٛ فٟ اٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ ِضمً ثبٌزؼ١ٍالد ٚوضوح ا٢هاء إٌؾ٠ٛخ-ٔ

رضج١ذ اٌّفب١ُ٘ إٌؾ٠ٛخ فٟ أم٘بْ اٌطالة. 
(ٕٔ)

 

 ػلَ اٌوغجخ ٌلٜ ػلك ١ٌٌ ثبٌم١ًٍ ِٓ اٌطالة فٟ كهاٍخ رقظض اٌٍغخ اٌؼوث١خ. -ٕ

 ػلَ اال٘زّبَ ثبٌّىزجخ فٟ ثؼغ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ. -ٖ

ُّ رؾل٠ل األٍجبة اٌ ئٌٝ ثؼغ  رغلهاإلشبهح، زٟ رإكٞ ئٌٝ ػؼف اٌطالة فٟ إٌؾٛٚثؼل أْ ر

 ا٢رٟ: رّضٍذ فٟ ، ٚاٌّمزوؽبد اٌزٟ رٙلف ٌّؼبٌغخ ٘نٖ األٍجبة

 ، ٚهثطٗ ثبٌٛالغ اٌٍغٛٞ ٌٍطالة.ٚػغ ِٕٙظ ؽل٠ش ٌزله٠ٌ إٌؾٛ -ٔ

 اال٘زّبَ ثزول١خ األكاء اٌٛظ١فٟ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ. -ٕ

 فٟ رله٠ٌ إٌؾٛ.ٚؽوائمٗ ٍٚٚبئٍٗ ٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ ااٍزقلاَ  --ٖ

 و٠ٓ فٟ إٌؾٛ.ا٘زّبَ األلَبَ ثزٕظ١ُ ِؾبػواد ئػبف١خ ٌَّبػلح اٌطالة اٌّزؼض -ٗ

                                                           
انظر الدليمي، طو حسين ، وسعاد عبد الكريم الوائمي:المغة العربية مناىجيا وطرق تدريسيا، دار الشروق لمتوزيع،  -19

   89م، ص 0229عمان، 
تقويم أدوار معممي المغة العربية في المرحمتين: المتوسطة والثانوية لمعالجة  النصار، صالح بن عبد العزيز  ينظر: -02

ىـ، مجمة العموم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة اإلمام 1392، محرم12الرياض، ع ضعف الطالب في المغة العربية،
 197 - 70محمد بن سعود، ص 

 176ص، دار مصر لمطباعة، الدين الطرق الخاصة لتدريس المغة العربية و :، حسن وآخرونالحريري -01



 انعقثاخ و انحهىل - واقع دراسح  انُحى فً  أقساو انهغح انعرتٍح فً انًرحهح اندايعٍح
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 .ِؼبهف اٌطالة ِٚٙبهارُٙ فٟ إٌؾٛإلصواء  ؛اال٘زّبَ ثبٌّىزجخ ٚئصوا٘ب ثأِٙبد اٌىزت -٘

 ِواػبح هغجخ اٌطالة فٟ كهاٍخ اٌزقظض ػٕل اٌمجٛي ٌّإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. -ٙ

َُّ مووٖ ِٓ أٍجبة ػؼف اٌطالة فٟ اٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ  اؤ٘ب عوئرُ اٌزٟ رجؼب ٌٍّمبثالد ٚرأو١ًلا ٌّب ر

ِغ اٌطبٌجبد اٌّزؼضواد فٟ كهاٍخ اٌزقظض فٟ ٍبػبد اإلهشبك األوبك٠ّٟ ٌّؼوفخ أٍجبة 

ّٓ األوبك٠ّٟ َّٓ فٟ كهاٍخ ، ؽ١ش ػؼفٙ َّٓ ٌُ ٠وغج ، ٘نا اٌزقظض ٘وثًب ِٓ طؼٛثخ إٌؾٛمووْ أٔٙ

َّٓ فٟ ِموه إٌؾٛ  َّٓ ٚػًّ ِؾبػواد ئػبف١خ رٙلف ئٌٝ هفغ َِزٛا٘ ٍزطؼٓ اٚثؼل ِزبثؼزٙ

 .طٍخ اٌلهاٍخِٛا

 

ه فً أقساو انهغح انعرتٍح انًثحث انثانث : حهىل يقررحح نهرغهة عهى يشكالخ ذعهٍى انُحى و ذعهًَّ

 .تاندايعاخ

اٌنٞ ٠ّضً أٍبً  ،رط٠ٛو ِٕب٘ظ إٌؾٛ ِٓ اٌووبئي اٌّّٙخ اٌزٟ ٠ؼٛي ػ١ٍٙب فٟ إٌٙٛع ثبٌٕؾٛ ٠ُؼل

اشواف ئكاهح ث-، ٌنٌه ٠ٕجغٟ أْ رزٌٛٝ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚؽبهٍٙب األ١ِٓ ِٓ اٌٍؾٓ ٚاٌقطأ اٌٍغخ

٠ُواػٝ ف١ٙب ِغبٔجخ  ،رى٠ٛٓ ٌغبْ ِٓ اٌّزقظظ١ٓ ٌٛػغ ِٕب٘ظ ٌزله٠ٌ إٌؾٛ -و١ٍبرٙب ٚعبِؼبرٙب

ك اٌلهً إٌؾٛٞ فٟ ألَبِٕب ػٓ ١ؼاٌزٟ رُ ٘ب فٟ ثلا٠خ ٘نا اٌجؾش، رُ موواٌزٟ  رٍه اٌظؼٛثبد

 ف١ّب ٠أرٟ:ٚرزٍقض اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ  ،ِبد ػظو اٌؼٌّٛخه ٚاٌٛفبء ثَّزٍيِٛاوجخ اٌزطٛ

 : حم صعىتح يُهح انُحى -أوال

 ئٌٝ ِب ٠أرٟ: إٌؾ٠ٛغت أْ ٠ٙلف إٌّٙظ ٌؾً ٘نٖ اٌظؼٛثخ 

ػٓ اٌزؼ١ٍالد، ٚوضوح ا٢هاء إٌؾ٠ٛخ فٟ اٌَّأٌخ اٌٛاؽلح  ١َِوحٚثؼ١لحأْ رىْٛ ِٕب٘ظ إٌؾٛ  -ٔ

ثبٌّٕطك  اٌنٞ أكٜ ئٌٝ ى٘ل اٌّزؼ١ٍّٓ ػٓ وزت اٌملاِٝ اٌّضمٍخاألِو ٗ اٌغلٌٟ، ٚفٍَفخ إٌؾٛ ِٕٚطم

،ٌٚنٌه ٔغل ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبطو٠ٓ رلافؼٛا ٌزأ١ٌف وزت فٟ إٌؾٛ ٘لفذ ٚاٌفٍَفخ ٚوضوح اٌشٛا٘ل

ئٌٝ ر١َ١وٖ ِٕٙب ػٍٟ ٍج١ً اٌّضبي عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ ٌٍغال١٠ٕٟ)
ٕٕ

 ّٟ (، ٚإٌؾٛ اٌٛاػؼ ٌؼٍ

).اٌغبهَ
ٕٖ

) 

ٌَٕٓ ب ٟ رمٛك اٌّزؼٍُ ٌٍٕطك ا١ٌٍَُ ٚفمػٍٝ اٌؼٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزاٌؼوثٟ رؼ١ٍُ إٌؾٛ أْ ٠مزظو  -ٕ

 اٌفظؾبء.

قلاَ ِب  اٌؾفع، ٚعؼٍُٙ لبكه٠ٓ ػٍٝ اٍز ِغوكر١ّٕخ للهاد اٌطالة ػٍٝ اٌزفى١و ١ٌٌٚ  -ٖ

خٚ ٠غبث١ٚظ١فزّٙاىْٛ ر، ٚثنٌه ِٙبهاد فٟ ِٛالف ؽ١برُٙ اٌّقزٍفخٚ اوزَجٖٛ ِٓ ِؼبهف ٔؾ٠ٛخ

 فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.  فؼبٌخ

ه ٌٍٕؾٛ ػٍٝ األٌٍ ٚثٕبًء ػٍٝ مٌه  ّٛ  :ا٢ر١خ٠غت أْ ٠مَٛ إٌّٙظ اٌّط

 أْ ٠ىْٛ اٌزط٠ٛو ٘بكفب ئٌٝ ئىاٌخ اٌّؼٛلبد اٌزٟ أكد ئٌٝ رؼم١ل إٌؾٛ ٚغّٛػٗ.-ٔ

٠ؼجو أِب ؽل٘ب فأّٙب ػجبهح ػٓ أطٛاد اٌٍغخ اٌزٟ ػوفٙب اثٓ عٕٟ ثمٌٛٗ:" ٠َزٕل ئٌٝ ؽج١ؼخأْ -ٕ 

."ثٙب وً لَٛ ػٓ أغواػُٙ
(ٕٗ)

 

 أْ ٠ىْٛ اٌزط٠ٛو رؼب١ٔٚب ٠شزون ف١ٗ عّغ اٌقجواء فٟ إٌؾٛ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ. -ٖ

 أْ ٠إكٞ اٌزط٠ٛو ئٌٝ عؼً اٌطبٌت فبػال فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ . -ٗ
                                                           

العممي ، شاعر ، من الكتاب الخطباء ،ومن أعضاء المجمع ىو مصطفى بن محمد سميم الغاليينيالغالييني، و  -00
 .م1933م ،وتوفي 1886،ولد عامالعربي

،ألف عدًدا من الكتب في  ي مدينة رشيد في مصم ف1881د عام ، أديب وشاعر ، ولعمى بن صالح بن عبد الفتاح -09
 .النحو الواضح() النحو منيا

 .1/87، ، الخصائصابن جني -03



 حٍاج يحًذ يحًذ تخٍد
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 .أْ ٠ٙزُ ثبٌى١ف ١ٌٌٚ ثبٌىُ -٘

 ،،أٚ ئٌٝ ِلهٍخ ِٓ ِلاهٍٗإٌؾ٠ٛخ ٕؾٛ ئٌٝ ِن٘ت ِٓ اٌّنا٘تػلَ اٌزؼظت ػٕل رله٠ٌ اٌ -ٙ

،ٚثنٌه كاَ ٘نا اٌوأٞ طؾ١ؾب ثً ػ١ٍٕب أْ ٔأفن ثوأٞ ٔؾٛٞ ٚاؽل فٟ أٞ َِأٌخ ِٓ َِبئً إٌؾٛ ِب

َوَناٌِهَ )ٔىْٛ لل إٍّٔٙب فٟ ئهٍبء هأٞ اٌٍٛط١خ فٟ ا٢هاء إٌؾ٠ٛخ اٍزٕبًكا ئٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ : َٚ 

ٍَطًب( َٚ خً  َِّ ُْ أُ َعَؼٍَٕبُو
(ٕ٘)

 ؽج١بر١ب ٚ ػ١ٍّب.ِٕٙغب ػبِب 

انرذرٌس ووسائم  طرائق، واخرٍار االسرراذٍدٍاخ انحذٌثحإنىأٌ ٌسرُذ ذطىٌر انًُهح -ثاًٍَا

، ٚمٌه ألْ أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ ٍٚٚبئٍٗ رورجؾ اهرجبؽب ٚص١مًب انرقىٌى انًُاسثح نهذرس انُحىي

وً اٌؼٍَٛ ًِٕٙغب  فٟ فالثل ٌٍٕؾٛ ِٓ ِٛاوجخ ٘نا اٌزطٛه اٌنٞ ظٙو أصوٖ .ثبٌّٕب٘ظ اٌلها١ٍخ

 ٚأٍب١ٌجٙب،ك اٌزله٠ٌ اٌمل٠ّخ اٌغبِلحائؽو ؛ ٌنٌه الثل ِٓ اٌزقٍٟ ػٓ،ٚؽو٠مخ رله٠ٌ ٚرقط١ؾ 

، زؼّٓ اٌولٟ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخئٌٝ ؽوائك ٚأٍب١ٌج ، ٚ االٔزمبياٌزٟ ال رزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌؼظو

، ٌنٌه ٠غت ػٍٝ األٍزبم اٌغبِؼٟ اٌنٞ ٠ّضً اٌّؾٛه اٌَّزٙلف ف١ٙب ٚ عنة اٌّزؼٍُ زؼٍُفؼب١ٌخ اٌ ٚ

أْ ٠ىْٛ ػٍٝ كها٠خ ثى١ف١خ ػًّ ػمٛي ؽالثٗ ٌىٟ ٠َزط١غ اٍزضبهد كافؼ١زُٙ ٌٍزؼٍُ ثطو٠مخ رّىُٕٙ 

طؾ١ؾخ فٟ  ، ٚرٛظ١فٙب ثطو٠مخرٕظ١ّٙب، ٚرظ١ٕفٙب، صُ اٍزوعبػٙبٚ ،ِٓ اٍز١ؼبة اٌّؼٍِٛبد

ػجبهح ػٓ ِٕظِٛخ رله١َ٠خ رؼزّل  ٟ٘، ِٚٛالفُٙ اٌؾ١بر١خ، وبالٍزوار١غ١بد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزله٠ٌ

ٚرزىْٛ ،فبػً االعزّبػٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌاٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ فٟ ٚعٛك ِٕبؿ اٌز :ػٍٝ هو١ٕٓ أٍب١ٍٓ

ٌّض١و، ٚرٍمٟ االٍزغبثخ، ٚاٌزؼي٠ي، ، ٚرمل٠و آِ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد، ِٕٙب رؾف١ي اٌّزؼٍُ

 ٚاٌّواعؼخ  ٚاٌزم٠ُٛ.

ُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌؼظف اٌنٕٟ٘ ، فبٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ١ِٚٓ ٘نٖ اإلٍزوار١غ١بد اٌؾل٠ضخ ٌٍزله٠ٌ اٌزؼٍ 

ٍزوار١غ١خ رله٠ٌ ٔبعؾخ ٠زُ ف١ٙب رم١َُ اٌطالة ئٌٝ ِغّٛػبد غ١و ِزغبَٔخ ِّب ٠شغغ وً ؽبٌت ا

 ؼلي١٘ٚزي٠ل ِ، رؾل٠ل اٌَّإ١ٌٚخ اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ ػٓ ؽو٠كػٍٝ ِّبهٍخ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

وّب رّٕٟ ػاللبد ئ٠غبث١خ ث١ٕٗ ٚث١ٓ  ،، ٚرّٕٟ صمزٗ ثٕفَٗرؾظ١ً اٌطبٌت ٚرؾَٓ للهح رفى١وٖ

ٙب اٌؼل٠ل ِٓ ػٓ ؽو٠مىِالئٗ، ٚرؼًّ ػٍٝ رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٕٗ ٚ ث١ُٕٙ، ٚ ٠زؼٍُ اٌطبٌت 

ؼٍُ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚ رغؼً اٌّ خفبػٍ ٚظ١فخ اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ، ٚرغؼً ٌٗ

 ًّ ، ٚوّب أٔٙب رٕظُ فمواد اٌّٛػٛػبد اٌّموهح ب ٌطالثِٗقططًب ٌٍلهً ٚٔبطًؾب َِٚزشبًها ِٚم١

ٚرورجٙب ثؾَت أ١ّ٘زٙب ٚأ٠ٌٛٚزٙب.
(ٕٙ)

 

، ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ٔٛع ِٓ أٔٛاع إٌّبلشخ اٌؾوح فٟٙ فطخ رله١َ٠خٍزوار١غ١خ اٌؼظف اٌن١ٕ٘اأِبٚ

ِؼ١ٕخ ، ٚرىّٓ أ١ّ٘زٙب فٟ أٔٙب رؼغ اٌن٘ٓ فٟ ؽبٌخ الٍزضبهح أفىبه اٌّزؼ١ٍّٓ ٔؾٛ ِشىٍخ أٚ لؼ١خ 

ِٓ اإلصبهح ٚاٌغب٘ي٠خ ٌٍزفى١و فٟ االرغب٘بد وٍٙب ٌز١ٌٛل أوجو لله ِٓ األفىبه ؽٛي اٌّٛػٛع 

اٌّطوٚػ فٟ عٛ رَٛكٖ اٌؾو٠خ ٚاألِبْ، فزؼ١ٓ ثنٌه ػٍٝ رؾم١مبأل٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّموه ػٓ 

ٕشبؽ ّٚ٘خ ػب١ٌخ رشجٗ اٌؼبطفخ، ٚأصو٘ب اٌّزٛلغ فٟ اٌزٟ رزٌٛل ث،ؽو٠ك ظٙٛه ا٢هاء ٚاألفىبه

، ٚهٚػ اٌم١بكح ٠ٗفٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚرّٕٟ ِٙبهاد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌل ٚظ١فزٗ اٌطبٌت أٔٙب رفؼً 

 .ٌضمخ ثبٌٕفٌ ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا٢فو٠ٓٚاإلؽَبً ثبٌيِٓ ٚا

اٌّؼٍُ إٌبعؼ ٘ٛ فٟ ":اد أ١ّ٘خ لظٜٛ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزله١َ٠خ ؽزٝ ل١ًل مٚ ؽوائك اٌزله٠ٌ رؼ

ألْ اٌّؼٍُ ِّٙب وبْ غي٠و ؽم١مزٗ ؽو٠مخ ٔبعؾخ رٛطً اٌلهً ئٌٝ اٌطبٌت ثأ٠َو اٌَجً، ٚمٌه 

                                                           
 139البقرة من اآلية:   -01
، م0212 ،مكتبة الخوارزمي، ، طرائق التدريس العامة وتقويميامحمد عبد اهلل ،القساميةو عبد الحي أحمد،  ،السبحي-06
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."، فأٗ ٠ىْٛ ثؼ١ًلا ػٓ رؾم١ك إٌغبػ اٌّطٍٛةاٌّبكح، ٌٚىٕٗ ال ٠ٍّه اٌطو٠مخ اٌغ١لح
(ٕ7)

فزٍه 

 ئوَبة اٌّزؼ١ٍّٓ اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد .رٙلف ئٌٝ  طو٠مخ اٌ

ػٍٝ ٍج١ً ، فّٕٙب اٌفٍَفبد ٚاٌّجبكب اٌزوث٠ٛخ ؽوائك اٌزله٠ٌ رجؼب ٌزؼلك إٌظو٠بد ٚٚرؼلكد 

ب ٌٍٛطٛي فٟ ِٕٚبلشزٙ، اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب ػوع األِضٍخ ، ٚاٌطو٠مخ االٍزٕزبع١خاٌّضبي ؽو٠مخ االٍزمواء

 ٚاٌم١بً. ، ٕٚ٘بن اٌطو٠مخ اٌزغ١ّؼ١خ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب اٌغّغ ث١ٓ ؽو٠مزٟ االٍزمواءإٌٙب٠خ ئٌٝ اٌمبػلح

ٚال ٠ّىٓ ٍجٟ ِطبٌت اٌّٛلف ٚؽبعبد اٌطالة، فؼٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠زجغ ؽو٠مخ ِالئّخ فٟ اٌزله٠ٌ ر

ٌٚىٓ  ؽو٠مخ رله١َ٠خ ٔبعؾخ ٚأفوٜ فبشٍخ؛، أٚ أْ ٕ٘بن ئْ ٕ٘بن ؽو٠مخ ٍِيِخ ٌٍّؼٍُاٌمٛي 

ُ٘ ، ِٕٚبٍجزٙب ٌٍلهً َِٚز٠ٛبد اٌطالة ٚأػّبهؽو٠مخ رله١َ٠خ ٠ؾىّٗ ػلك اٌطالة افز١به

اٌزٟ رزٌٛل ثٕشبؽ  ،ػٓ ؽو٠ك ظٙٛه ا٢هاء ٚاألفىبهٚاأل٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّموهِٚٛػٛع اٌلهً،

فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚ  ٚظ١فزّٗٚ٘خ ػب١ٌخ رشجٗ اٌؼبطفخ، ٚأصو٘ب اٌّزٛلغ فٟ اٌطبٌت أٔٙب رفؼً 

اٌزؼبْٚ ِغ ضمخ ثبٌٕفٌ ٚ، ٚهٚػ اٌم١بكح ٚاإلؽَبً ثبٌيِٓ ٚاٌرّٕٟ ِٙبهاد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌل٠ٗ

ا٢فو٠ٓ.
(ٕ8)

 

ٚ أِب ثبٌَٕجخ ٌٍّؼٍُ فأٙب رّىٕٗ ِٓ ئكاهح اٌَّزٜٛ، ٚرؾم١ك األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّٛػٛع، ٚ رغؼٍٗ 

ري٠ٚلُ٘ ثبٌّظبكه  ػٓ ؽو٠ك، ٚمٌه ٟ ٚػغ اٌمٛاػل ٚط١بغزٙب ٚرغو٠جٙبِوشًلا ٚلبئًلا ٌطالثٗ ف

هً عل٠ل.إٌّبٍجخ ٚرٛع١ُٙٙ ٔؾٛ اٌزفى١و اإلثلاػٟ،ٚر١ٙئُٙ ٌزؼٍُ ك
(ٕ9)

 

،فٙٛ ِٓ فٟ ٔغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٟألٍب١ٍُؼل اٌّؼٍُ اٌؼبًِ افانُحى وذذرٌثهى: ًذأهٍم يعهً-ـًاثانث

، َِٚزمجً، ٚ٘ٛ : ٟٚ٘ ِوًٍ، ٚ٘ٛ ِؼٍُاٌزٟ رورىي ػٍٝ صالصخ ِؾبٚهأُ٘ ػٕبطو اٌزؼ١ٍُ 

ثزط٠ٛو اٌّؼٍُ ، فؼٕبطو اٌطبٌت، ٚهٍبٌخ، ٟٚ٘ ِؾزٛٞ اٌّبكح، ٌنٌه ال ٠ّىٓ أْ ٠زطٛه اٌزؼ١ٍُ ئال 

، اٌنٞ ٠مَٛ ثزٛط١ٍٙب ثظٛهح ع١لح، رؾمك اٌٙلف اٌزؼ١ٍُ رفمل أ١ّ٘زٙب ئما ٌُ ٠ٛفو ٌٙب اٌّؼٍُ اٌّإً٘

، فال بؽ١خ اٌزأ١ً٘ ٔغل ف١ٗ ثؼغ اٌمظٛه، ٌٚىٓ ثبٌٕظو ٌٛالغ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ٔاٌنٞ ِٓ أعٍٗ ٚػؼذ

، ئػبفخ ٘فٟ أكائُٙٗ ػبَ ِّب ٠ىْٛ ٌٗ أصوٌّٕٙخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌّغبي اٌغبِؼٟ ثٛع بَِجم أغل ئػلاك

ٚػلَ اعزٙبكُ٘ ٌز١ّٕخ  ،ٍَّزٜٛ اٌنٞ ُػ١ٕٛا ف١ٌٗٝ ػؼف ثؼغ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌزله٠ٌ ثبٌَٕجخ ٌئ

، ٌنٌه رجوى أ١ّ٘خ ئػلاك اٌّؼٍُ ٌّٛاوجخ اٌزطٛه اٌنٞ ٠إكٞ ئٌٝ ػؼف اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخللهارُٙ 

 شًّ وً ِٕبؽٟ اٌؾ١بح.

ب وج١ًوا ١ٌظجؼ ـً ٠غت أْ ١ٌٛٔٗ ا٘زّبِ ،ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ ػبِخ ،ٌٕؾٛ فبطخا ٚأل١ّ٘خ رأ١ً٘ ِؼٍّٟ

ٍت ِٓ ، ٠ٚيٚكُ٘ ثمله ِٕبثٗ ػٍٝ األٍب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ ا١ٌٍَّخ٠َزط١غ أْ ٠لهة ؽال ،بـً ِزّىٕ اٌّؼٍُ

 .١ي٠ل فُّٙٙ ٌٍّٛاك األفوٜ فٟ اٌزقظضاٌضوٚح اٌٍغ٠ٛخ ٚاألٍٍٛث١خ؛ ٌ

 ا٢رٟ: فبػاًل ٠غت أْ ٠واػٝ ف١ٗاٌّله١ٍٓ ٌٚىٟ ٠ىْٛ ثؤبِظ رأ١ً٘ 

كاء اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّبكح ٚاٌطو٠مخ، ٚرؾ١َٓ جؤبِظ اٌزله٠جٟ ٘بكفًب ئٌٝ هفغ َِزٜٛ أأْ ٠ىْٛ اٌ -ٔ

 ، ٚى٠بكح للهرُٙ ػٍٝ اإلثلاع ٚاٌزغل٠ل.ارغب٘برُٙ، ٚرط٠ٛو ِٙبهارُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 أْ ٠ىْٛ اٌزله٠ت فٟ أصٕبء اٌقلِخ. -ٕ

 ثبٌطوائك ٚاألٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزله٠ٌ. ـ ى٠بكح ئٌّبَ اٌّله١ٍٓ-ٖ

 أكاء اٌّزلهث١ٓ. فٌٟجؤبِظ اٌزله٠جٟ ٌّؼوفخ أصوٖ ارجبع أٍب١ٌت ِزٕٛػخ ٌزم٠ُٛ ا -ٗ

 :ونعالج ضعف انطالب فً انُحى ٌدة يراعاج اَذً: راتًعا

                                                           
 13 ،صطرائق التدريس العامة وتقويمياو القسامية، ، السبحي07
 ينظر ، المرجع السابق نفسو والصفحة نفسيا -08
، المممكة األردنية دار دجمة، ورائد إدريس الخفاجي، االتجاىات الحديثة في طرائق التدريس، السامرائي، قصي محمد -09

 ،81-86ص،م0213الياشمية، عمان، 



 حٍاج يحًذ يحًذ تخٍد
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ثبٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفظؾٝ فٟ أصٕبء  فبطخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ، ٚ ِؼ١ٍّّٓ ػبِخّؼٍاٌئٌياَ -ٔ

اٌشوػ ٚاٌزؾلس ِغ ِواػبح اٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌج١َطخ اٌفظؾٝ اٌقب١ٌخ ِٓ اٌٍؾٓ ٚاٌقطأ.
(ٖٓ)

 

ثأٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٌزشًّ رم٠ُٛ ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌىً َِز٠ٛبد اٌٍغخ )االٍزّبع ٚاٌزؾلس  اٌؼٕب٠خ -ٕ

 ٚاٌمواءح ٚاٌىزبثخ( ِغ اٌؼٕب٠خ ثّٙبهح اٌزؾلس ثٍغخ ١ٍٍّخ رطجك اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ رطج١مًب فؼ١ًٍب.

ٌٍطالة اٌّزؼضو٠ٓ فٟ إٌؾٛ،ٚمٌه ثؼًّ ِؾبػواد ئػبف١خ  اٌزؾ١َٕٟـ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌجؤبِظ -ٖ

 روفغ ثَّزٛاُ٘ األوبك٠ّٟ.

ـ اإلوضبه ِٓ اٌجواِظ اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رّٕٟ اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ ) االٍزّبع ٚاٌزؾلس ٚاٌمواءح -ٗ

 ظف١خ.فٟ األٔشطخ غ١و اٌٚاٌىزبثخ(

 انخاذًح

ػٍٝ أفؼً فٍك هللا ١ٍلٔب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ ، ٚاٌظالح ٚاٌَالَ ّل هلل اٌنٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌظبٌؾبداٌؾ

 ٚطؾجٗ ٍٍُٚ.

ٚالغ كهاٍخ  إٌؾٛ فٟ  ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ اٌّوؽٍخ ٘نا اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ ) ػبٌظأِب ثؼلفمل 

لؼ١خ ِّٙخ، رٙلف ئٌٝ اٌٛلٛف ػٍٝ ئؽلٜ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٗ  ( اٌغبِؼ١خاٌؼمجبد ٚ اٌؾٍٛي

 ثفؼً هللا ٚرٛف١مٗ ـ ػلح  -وشف اٌجؾشٚلل  رله٠ٌ إٌؾٛ اٌؼوثٟ ٚ رؼٍّٗ، 

 ،ٚ أّ٘ٙب:ٔزبئظ

اٌوعٛح ؼٛق رؾم١مٗ أل٘لافٗ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رَ ٚ وشف اٌجؾش ٚالغ إٌؾٛ فٟ ألَبَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ  -ٔ

 فٟ ثواِظ رٍه األلَبَ.

 زٗ.ٚطؼٛث ٖ رؼم١ل أكٜ ئٌِّٝب  ؛ِٕٙظ إٌؾٛ ِضمً ثبألٍٍٛة اٌفٍَفٟ -ٕ

 اٌغبٔت اٌّؼوفٟ ٌلٜ اٌطالة. فٍٟجٟ ِّب وبْ ٌٗ أصو ٍ ؛ػلَ اال٘زّبَ ثبٌّىزجخ  -ٖ

 افزمبه اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  الٍزؼّبي اٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ فٟ رله٠ٌ إٌؾٛ . -ٗ

فبكح ِٓ اٌؼٍَٛ اٌؾل٠ضخ فٟ رط٠ٛو ِٕٙظ إٌؾٛ ٚهثطٗ ثؾ١بح اٌطالة ِٓ أعً ئىاٌخ ػلَ اإل -٘

 .عٛها إٌؾٛاٌٍَّٛٛ ثٙب اٌغفبف ٚاٌظؼٛثخ 

فٟ رؼٍُّ  أصو ٍٍجٟـ ػلَ اٌزياَ ِؼٍّٟ اٌّٛاك األفوٜ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ اٌزله٠ٌ ِّب رورت ػ١ٍٗ -ٙ

 اٌطالة ٌٍغخ اٌؼوث١خ ا١ٌٍَّخ ِٓ األفطبء. 

 :؛ فداءخ عهى انُحى اَذًانرىصٍاخأيا عٍ أهى 

 افز١به إٌّٙظ ا١ٌٍَُ ٌزله٠ٌ إٌؾٛ ثؼ١ًلا ػٓ اٌزؼم١ل ٚاٌفٍَفخ. -ٔ

 ٌّٛاوجخ اٌزط٠ٛو اٌّؼوفٟ. ٚرأ١ٍُ٘ٙ إٌؾٛ ِلهٍٟه٠ت اال٘زّبَ ثزل -ٕ

 .ٚ اٍزقلاَ أثَؾ اٌغًّ ٚ اٌزواو١ت ٌنٌه بٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفظؾٝ فٟ اٌزله٠ٌاٌزؾلصج-ٖ

 ِواػبح هغجخ اٌطالة ػٕل افز١به اٌزقظض. -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص م0210دريس فنون المغة بين النظرية والتطبيق، مكتبة المتنبي، الرياض، فائزة السيد ودعاء أبو اليزيد، ت :ينظر ـ92
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 قائًح انًصادر وانًراخع

 أوال: انًصادر

 انقرآٌ انكرٌى -

اثٓ األٔجبهٞ،اإلٔظبف فٟ َِبئً اٌقالف ث١ٓ إٌؾ١٠ٛٓ اٌجظو١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ، وّبي اٌل٠ٓ أثٛ  -ٔ

اٌجووبد ػجل اٌوؽّٓ ثٓ اٌٛفبء األٔجبهٞ ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ اٌطجؼخ األٌٚٝ 

 998َٔ -٘ـ 8ٔٗٔ

اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ رؾم١ك ػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ ،كاه  ،اثٓ عٕٟ ، أثٛ اٌفزؼ ػضّبْ ثٓ ثشو  -ٕ

 َٕٔٓٓ٘ـ  ـٕٔٗٔ،األٌٚٝ

اٌؾو٠وٞ ، ؽَٓ ٚآفوْٚ، اٌطوق اٌقبطخ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌل٠ٓ ، كاه ِظو ٌٍطجبػخ  -ٖ

 ، ك.د.، اٌمب٘وح

 ؽَٓ، ئثوا١ُ٘ ؽَٓ ، ربه٠ـ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌل٠ٕٟ ٚاالعزّبػٟ ،كاه ئؽ١بء اٌزواس  -ٗ

 .9َٙ٘ٔاٌؼوثٟ، ث١وٚد ، اٌطجؼخ اٌَبثؼخ، 

 .9َٙٔٔاثٓ فٍلْٚ، ػجل اٌوؽّٓ ِؾّل، ِملِخ اثٓ فٍلْٚ،كاه اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، -٘

اٌل١ٌّٟ، ؽٗ ؽ١َٓ، ٍٚؼبك ػجل اٌىو٠ُ اٌٛائٍٟ، اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٕب٘غٙب ٚؽوق رله٠َٙب، كاه  -ٙ

 .َٖٕٓٓ ،اٌشوٚق ٌٍزٛى٠غ ، ػّبْ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ

، ٍٟ رٛف١ك اٌؾّل ، اٌطجؼخ اٌواثؼخاٌغًّ فٟ إٌؾٛ، رؾم١ك ػ ٟ، أثٛ اٌمبٍُ ثٓ ئٍؾبق:اٌيعبع -7

 .988َٔ٘ــ 8ٓٗٔ ،ِإٍَخ اٌوٍبٌخ

٘ــ  ٖٓٗٔ ،األ١ٌَٕخ اٌز١ٌٛل٠خ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚلٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١خ، اٌطجؼخ األٌٚٝ :ىوو٠ب، ١ِشبي  -8

ٔ98ٖ  َ 

غب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ؽوائك اٌزله٠ٌ كاه االر :هائل ئكه٠ٌاٌقفبعٟ، اٌَبِوائٟ، لظٟ ِؾّل ، ٚ -9

 َ .ٕٗٔٓ ،، اٌٍّّىخ األهك١ٔخ اٌٙبش١ّخ، ػّبْ ، اٌطجؼخ األٌٚٝكعٍخ

ؽوائك اٌزله٠ٌ اٌؼبِخ ٚرم٠ّٛٙب ،  : ِٚؾّل ػجل هللا ، ٚاٌمَب١ِخ ،اٌَجؾٟ، ػجل اٌؾٟ أؽّل  -ٓٔ

 .َٕٓٔٓ ،ِىزجخ اٌقٛاهىِٟ

رؾم١ك ػجل اٌَالَ ٘بهْٚ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ  : اٌىزبة،١ٍج٠ٛٗ،أثٛ ثشو ػّوٚ ثٓ ػضّبْ ثٓ لٕجو -ٔٔ

 9َٕٓٓ ،اٌطجؼخ األٌٟٚ

 .9ٙ8َٔاٌمب٘وح،  كاه اٌّؼبهف،اٌّلاهً إٌؾ٠ٛخ ،  :ػ١ف،شٛلٟ -ٕٔ

 9ٙ9َٔ ،اٌطجؼخ اٌضب١ٔخكاه طبكه ، ٔشأح إٌؾٛ ٚربه٠ـ أشٙو إٌؾبح،  :اٌطٕطبٚٞ،ِؾّل -ٖٔ

، رؾم١ك ِؾّل شوػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه ل٠ٓ ػجل هللا ثٓ ػم١ً:اثٓ ػم١ً، ثٙبء اٌ -ٗٔ

 َ.98ٓٔ – ِٓٓٗٔؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌطجؼخ اٌؼشوْٚ، اٌمب٘وح، كاه اٌزواس ، 

اٌغال١٠ٕٟ، ِظطفٝ، عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد،اٌطجؼخ  -٘ٔ

 َ ٕٓٓٓ،األٌٚٝ

 ، اٌمب٘وح، ػجل اٌؾ١ّل ،اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚإٌّٙظ  ، عبثوٚعبثو ، أؽّل ف١وٞ ِؾّلوبظُ، -ٙٔ

 .979َٔ ،كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ

اٌوك ػٍٝ إٌؾبح ،رؾم١ك:أؽّل ِؾّل اٌقواؽ،كاه اٌفىو : اثٓ ِؼبء، أؽّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ -7ٔ

 .9ٗ7َٔاٌؼوثٟ،

عّبي اٌل٠ٓ أثٛ اٌفؼً: ٌَبْ  ِؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ ِٕظٛه االفو٠مٟ اٌّظوٞاثٓ ِٕظٛه،  -8ٔ

 .98َٙٔ، ، كاه طبكه، ث١وٚد، اٌطجؼخ اٌقبَِخاٌؼوة

، كاه اٌفىو اٌّؼبطو، ث١وٚد : اٌؼًٍ فٟ إٌؾٛ،  رؾم١ك ِٙب ِبىْاٌٛهاق،أثٛ ػجل هللا ِؾّل -9ٔ

 .َ ٕٓٓٓ ،ٌجٕبْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ
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 انًدالخ:ثاٍَا: 

اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ اٌّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ  إٌظبه ، طبٌؼ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي:رم٠ُٛ أكٚاه ِؼٍّٟ-ٔ

ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ثغبِؼخ  ٚاٌضب٠ٛٔخ ٌّؼبٌغخ ػؼف اٌطالة فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،

 ـ.ِٖ٘ٓٗٔؾوَ، اٌو٠بع، اٌؼلك اٌؼبشو، اإلِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك
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Abstract: 

  The reality of grammar in Arabic language departments at university 

level suffers from several difficulties; So this research revealed the difficulties 

that he suffers in those sections, He set out some proposals aimed at promoting 

it and updating its methodology in order to keep pace with the knowledge and 

technological development witnessed by the world today. 

This research was based on an introduction, three topics, and a conclusion, and 

the introduction included the importance of the topic And the reason for his 

selection and limits of study and objectives, and dealt with in the first topic 

definition of grammar, and its importance and virtue, The second topic titled: 

(The reality of grammar in the Arabic language departments at the university 

level) The problems facing the teaching and learning of grammar in the Arabic 

language departments were raised. 

And the third research entitled: (Suggested solutions to overcome the problems 

of teaching and learning grammar in Arabic language departments in 

universities). This paper includes several suggested solutions to solve the 

problems of grammar in the Arabic language departments at the university 

level.Then, a conclusion in which she listed the most important findings and 

recommendations of the research, followed by a list of sources and references. 

Keywords: Strategic; Academic;Solutions; Problems;Grammar, Reality. 
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