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 وظائفيا-أصميا-المغة: تعريفيا
 أواًل:المغة

  .مفيـو المغة تعريؼ
 المغة.ومف أىـ ىذه النظريات 
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 .وظائؼ المغة

 

 المغة العربية:ثانيًا: 
 تعريفها

 العربيةمميزات اللغة 

  .العربية كمادة  تعميمية المغة تعريؼ
 .العربية الّمغة مادة تدريس ميةىأ

 .العربية المغة مادة أىداؼ
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 مفيـو المغة: 
ىي نظاـ صوتي رمزي لو مضاميف محددة تتفؽ عميو جماعة معينة : تعريفيا

 ويستخدمو أفرادىا في التفكير والتعبير واالتصاؿ فيما بينيـ.

 :أىـ النظريات أو الفرضياتمف أوال: نظريات نشأة المغة اإلنسانية: 

اإلنساف عف سائر البشر بالعديد مف المزايا ومف  -سبحانو وتعالى -لقد ميز اهلل 
، ألنيا رحـ فكره، وحافظة معرفتو أىميا المغة ؛ فمغة اإلنساف ىي عالمو الذي يحياه

فالمغة ىي األـ التي  بالكوف الذي يحيطو؛ فحدود لغة اإلنساف ىي حدود عالمو؛ 
و مؤسساتو، و قيمو تنسج شبكة الوفاؽ بيف أفراد المجتمع و جماعاتو و نظمو 

 .معتقداتوو 

ىذا  وقد اختمؼ الباحثوف قديما وحديثا في موضوع نشأة المغة اإلنسانية األولى و
الموضوع دار بيف معارضيف لمبحث فيو إلى درجة التحريـ، باعتباره موضوعا غير 
ظني ال يمكف التحقؽ مف صحة وقائعو، و بيف مؤيديف بؿ ومصريف عمى مثؿ ىذه 

البحوث المغوية التي تنبع مف التراث المعرفي الذي يصب في صميـ الدراسات 
  .المغوية و ما يتعمؽ بيا

ء والفرضيات التي تفسر نشأة المغة اإلنسانية األولى، مف اعتماد و قد تعددت اآلرا
  :النظريات اآلتية( ومف أىـ ىذه النظريات ) الفرضياتالمعقوؿ والمنقوؿ. 

  :نظرية اإللياـ و الوحي والتوقيؼ-1

وتذىب إلى أف المغة وحي مف عند اهلل، وقد قاؿ بيذه النظرية ابف فارس في 
الصاحبي وغيره، ودليؿ ىؤالء دليؿ نقمي ال عقمي، وىو قولو تعالى: " وعّمـ آدـ 

  .األلفاظاألسماء كميا ". ويخرج البعض اآلية عمى أف اهلل أقدر اإلنساف عمى وضع 
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  :نظرية االتفاؽ والمواضعة واالصطالح-2

وتذىب إلى أف المغة ابتدعت بالتواضع واالتفاؽ و ارتجمت ألفاظيا ارتجاال، ومف 
أنصار ىذه النظرية ابف جني وغيره، وليس ليذه النظرية دليؿ، غير أنيـ يشيروف 

إلى أف كؿ شيء ال يرتجؿ ارتجاال بؿ يتكوف بالتدرج. وماؿ كثير مف العمماء 
  .والمفكريف الى ىذه النظرية

 المغة:خصائص 
 : المغة نظاـ -1

 فيي ليست فوضى ليا نظاـ معيف.. األنظمة الصرفية، اإلمالئية، النحوية.....
 
 المغة صوتية:-2

الطبيعة الصوتية لمغة ىي األساس، فالصوت يسبؽ الشكؿ المكتوب لمغة في 
الوجود اإلنساني فقد اتخذ اإلنساف مف ىذه األصوات منذ آالؼ السنيف بمثابة 

 و األفكار واألحاسيس وما يجوؿ في الذىف..وسط تنتقؿ خالل
 المغة رمزية:  -3

إف األصوات التي تتألؼ منيا المغة ليست مجرد أصوات منطوقة بؿ ىي رموز ذات 
 معنى.
 المغة تحمؿ معنى: -4

إف معاني المغة متفؽ عمييا بيف أبناء المجتمع الذي يتكمـ ىذه المغة، وبدونو ال 
 والسامع وبيف الكتاب والقارئ.يحدث االتصاؿ بيف المتكمـ 
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 المغة مكتسبة:  -5
إنيا ليست غريزية فالطفؿ يولد وليس لو لغة ثـ يبدأ تمقي األصوات بأذنو ويربط 

بيف الصوت والشخص، وبيف الصوت والحركة ويدرؾ العالقات بيف األشياء 
 وىكذا تتكوف مفردات قاموسو المغوي.

  :المغة نامية-6
ولكنيا تتطور، فيي تقبؿ ألفاظًا جديدة، ويختفي منيا  فالمغة ليست شيئا جامداً 

 ألفاظ...
 المغة اجتماعية:-7

إف اإلنساف مستعد بفطرتو لمكالـ.. ولكف ىذا االستعداد ال يظير لو أي أثر إال 
 في المجتمع اإلنساني.

 وظائؼ المغة:
 المغة وسيمة لمتفكير.-1
 المغة وسيمة لمتعبير. -2
 المغة وسيمة لالتصاؿ. -3
 المغة وسيمة لنقؿ التراث الثقافي. -4
 المغة وسيمة لمتعمـ والتعميـ. -5
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 المغة العربية:
 

ىي مف اّلمغات السامية وتعدُّ مف المغات األكثر تداواًل بيف الناس في العالـ، تعريفيا: 
في الدوؿ العربية  كما أّنيا مف أقدـ المغات الحّية في األرض، وينتشُر متحّدثوىا

الواقعة في قارة أفريقيا وآسيا وفي بعض الدوؿ التي تجاوُر دوؿ الوطف العربّي، 
وتحتوي المغة العربّية عمى ثمانية وعشريف حرفًا، وُتكتب مف اليميف إلى اليسار ومف 
أعمى إلى أسفؿ، ويطمُؽ عمييا اسـ لغة الضاّد؛ وذلؾ الحتوائيا عمى حرؼ الضاد 

  .ُكو أّي لغة ثانية في العالـالذي ال تمم

 مف مميزات المغة العربية:
 :إلعرابا -1
الذي يعتبُر مف أقوی عناصرالمغة العػربّية وأقوى خصائصيا، وىو عبارة عف تغيير  

الحالة النحػوّية لمكممة بعد تغّير العوامؿ التي تدخؿ عمييا، وتتمّثؿ أىمّيتو في نقؿ 
  .، وحمؿ األفكار، ودفع الغموض، والتعبير عف الذات، وَفْيـ المرادالمفاىيـ

 :االشتػقاؽ-2
الذي يعّد مف الخصائص النادرة في المغة العربّية، ويقصُد بو اقتطاع فرع مف  

أصؿ، وأخذ صيغة مف صيغة، وشيء مف شيء، ولفظ مف لفظ، كما أّنو يعتبُر 
  .معاني والكممةالماّدة األصمّية التي تتفرع منيا فروع ال

 :التصريؼ-3
قد يتغير حرؼ بحرؼ آخر، فكممة ميزاف أصميا )موزاف( فتغيرت وصارت ميزاف  

 تجنبًا لمثقؿ.
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 :الترادؼ والتضادّ  -4
المذاف يعتبراِف مظيرًا مف مظاىر المغة العربّية، حيث يقصُد بالترادؼ بالحالة التي  

الواحد مثؿ العسؿ والشيد، أّما األضداد فيو عبارة عف  يطمُؽ فييا عّدة ألفػاظ لممعنی
  .داللة المفظ الواحد عمی معنْييف متضاّديف مثؿ الميؿ والنيار

 :األصوات -5
القمقمة مثؿ: إّذ إّف المغة العربية بمغِت الكماؿ واإلعجاز خاّصة في صفة الصوت،  

  .والميف والغّنة، والتفخيـ والترقيؽ وغيرىا
  :يردقة التعب-6

  .حيث إّف المغة العربية تتمّيُز بالفصاحة، والرصانة، والجودة، وسالمة التراكيب
 :سعة المغة العربّية -7
التمييز بيف المذّكر والمؤنث، واحتواؤىا عمى الضمائر  .حيث إّنيا زاخرة بمفرداِتيا 

 .األخرىقدرُتيا عمى استيعاب المغاِت المختمفة  .الخاّصة بكؿٍّ مف المذّكر والمؤنث
  :العربية كمادة  تعميمية المغة تعريؼ

 المعػارؼ تتضمف متكاممة، دراسية مادة التعميمية المناىج في العربية المغة مادة"
، (ونقد وصرؼ ونحو وبالغة أدب)  مف المغوية ببنيتيػػا والمبادئ المتعمقة والمفاىيـ
 فػػػروع إلى موزعة ،)وكتابة وقراءة وتحدث استماع)  مف والكتابية الشفوية وميػػػاراتيا

 وخط إمالء- ومحفػػػػوظات وفيـ قػػػراءة– شفيي تعبير): وىي التعميمية المادة تكّوف
 بالمغة التواصؿ تسمح لممتعمـ بحيث ،(وتذوقو أدب - المغة قواعد - كتابي وتعبير
والوطنية،  اإلنسانية، القيـ فييا تتمثؿ الحياة، مف مختمفة مواقؼ في العربية

 مف تّعممو ما فييا ويطّبؽ والصحية، والبيئية والثقافية، والحضارية، واالجتماعية،
 في عضوًا فّعاالً  ليصبح والتربوي، والميني، والعاـ، الشخصي، عمى الصعيد ميارات
 ."المجتمع
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 :العربية الّمغة مادة تدريس ميةىأ
 :مف تنبع العربّية الّمغة أىمية إف
 : البعد القومي" -3-1

نالحظ أف األمـ التي وحدت كممتيا أو بنت قوميتيا، وأظيرت كيانيا وشخصيتيا 
لجأت إلى المغة وسيمة لذلؾ التوحيد، وىذا البناء، وىا ىي ذي الوحدة األلمانية ومف 
بعدىا الوحدة اإليطالية، قامتا عمى أساس وحدة المغة، وعمى أساسيا قامت القومية 

 .الخ... ةالبولونية والبمغارية واليوناني
ولقد أدرؾ ىؤالء جميعًا أف لمغة األىمية الكبرى في نشوء األمـ، فيي أداة التفاعؿ 

بيف أفراد المجتمع، والرابطة التي تصير أبناءه في بوتقة المقاء والتفاىـ، وىي 
 .مستودع تراث األمة وذاكرتيا وحصنيا

ومستعرة طمسًا وفي ظالؿ العولمة حاليًا ما تزاؿ الحممة عمى الفصيحة مستمرة 
لميوية العربية، وقطعًا لمعالقة األفقية بيف العرب، وقطعًا لمعالقة العمودية مع تراث 

 .األمة، التراث الذي خّمفو لنا اآلباء واألجداد
 : البعد الديني– 3-2

تعد لغتنا العربية ىوية ألبناء أمتنا العربية اإلسالمية، فيي المغة األـ التي وحدت بيف 
واضي الحقب بطريؽ القرآف الكريـ الذي نزؿ بو الروح األميف عمى قمب العرب في م

 .آيًة لنبوتو، وتأييدًا لدعوتو، ودستورًا ألمتو( ص) الرسوؿ العربي الكريـ
ويعد القرآف الكريـ سياجًا لمغتنا َحِفظيا مف الضياع، وصانيا مف االضمحالؿ 

مف اليجمات التي ابتميت بيا والزواؿ عمى الرغـ مف الكوارث التي اجتاحت األمة، و 
عبر العصور، وما الفضؿ في صمود المغة العربية أماـ اليجمات الشرسة التي 

 .تعرضت ليا األمة والتحديات العنيفة التي واجيتيا إال لمقرآف الكريـ
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 :البعد التربوي-3-3
أكدت البحوث والدراسات العممية أف مف يدرس بمغتو األـ يتمكف مف الفيـ  

واالستيعاب أكثر ممف يدرس بمغٍة غير لغتو، ذلؾ ألف ثمة رابطة ال تنفصـ بيف 
 .الفكر والمغة

ومف ىنا كانت الدعوة إلى استخداـ المغة األـ في التعميـ الجامعي أمرًا يتفؽ وطبيعة 
الحياة، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العالمية استغرابو مف تدريس الطب في 

مغات األجنبية، وليس بالمغة األـ، وىو يرى أف التعميـ بغير الجامعات العربية بال
العربية في جامعات الوطف العربي ظاىرة تخمؼ ليس ليا أي مبرر، وتتنافى مع 

 .قرارات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعميـ الطب بالمغة األـ
 :بعد األمف الثقافي -3-4
ىذا الحصف سقطت األمة ال محالة،  تعد الثقافة الحصف األخير لألمة، فإذا سقط 

والمغة ىي أمارة عمى شخصية األمة وذاتيتيا الثقافية، وال تتجمى الذاتية الثقافية ألي 
أمة إال عبر لغتيا القومية، ألف الذاتية الثقافية تتمثؿ في التراث الفكري وفي الرؤى 

غزو الفكري وثمة ضرورة مف زاوية األمف الثقافي إليقاؼ ال. الحضارية لممجتمع
ويبقى الفكر العربي ناقصًا وغريبًا إذا لـ يقرأ أو يكتب أو يفكر فيو . والتبعية األجنبية

 .بالعربية ليقؼ عمى أرض صمبة في مواجية االستالب والييمنة والتبعية األجنبية
 :العربية المغة مادة أىداؼ

 .حياتية بمواقؼ المغة ربط -
 .وتعميـ تواصؿ لغة المعاصرة الفصحى اعتماد -
 وفيمو اآلخريف مع التواصؿ في الوظيفية األساسية لغتو قواعد مف المتعمـ تمكيف -

 .الدقيؽ ليا
 تعبيرىا وأساليب الوظيفية بناىا في العربية لغتو نظاـ اكتشاؼ مف المتعمـ تمكيف -

بداعاتو كتاباتو في الجمالية الستخداميا  .وا 
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 عمى الموضوعات مف لكؿ المالئمة والكتابية الشفيية التعبير تقنيات مف تمكينو  -
 .اختالفيا وتنوعيا

 والمصطمحات التعبير وتقنيات والتراكيب بالمفردات المغويػػة حصيمتو إثػػػػػراء -
 .المتنوعة بحقػػػػوؿ المعرفة الخاصة

 الوظيفية التعبير أساليب واستخداـ والكتابة، والقراءة والتحدث االستماع مف تمكينو -
 واألساليب والممخصات التقارير وكتابة والمناقشة حوارشفييًا وكتابيًا كال

 .األدبية واإلبداعية
 .ويسر بسيولة وتعبيره صمو توا في واستخداميا العربية المغة اكتساب مف تمكينو -
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 االتجاىات الحديثة
 في تعميـ المغة العربية 

 المدخؿ االتصالي.-1
 المدخؿ الوظيفي.-2
 التكاممي.المدخؿ -3
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 أواًل: المدخؿ االتصالي: 
 

ىو عممية تفاعؿ بيف فرٍد وآخر أو بيف مجموعة مف األفراد ومجموعة  االتصاؿ:
 أخرى وذلؾ بيدؼ المشاركة في خبرة يترتب عمييا تعديؿ في سموؾ األفراد.

 عناصر االتصاؿ المغوي:
  (. المرسؿ:1

 الرسالة التي ُيراد توصيميا إلى ُمستقِبؿ أو ُمتمقي.ىو فرد أو مجموعة تبدأ عندىا 
 : (. المستقبؿ2

و إلييا الُمرسؿ رسالتو بيدؼ تعديؿ سموكو.  ىو الفرد أو الجماعة التي ُيوجِّ
 : (. الرسالة3

ىي مجموعة األلفاظ والجمؿ التي تحمؿ األفكار والمعمومات والحقائؽ واألحاسيس 
 المرسؿ )المعمـ( في توصيميا إلى الطالب.واالتجاىات والميارات التي يرغب 

 (. الوسيمة:4
ىي األداة التي يتـ عف طريقيا نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ، ىي مجموعة  

 الرموز والمغة النقمية.
تتحدد مجموعة مف العوامؿ المؤثرة العوامؿ المؤثرة في عممية االتصاؿ المغوي: 

 وىي:
)المرسؿ( والمستمع أو القارئ )المستقبؿ(  قدرة كؿ مف التحدث أو الكاتب .1

 عمى فيـ موقؼ االتصاؿ وتحييده وتحديد اليدؼ مف االتصاؿ.
مدى تمكف كؿ مف المرسؿ والمستقبؿ مف الميارات المغوية، فالمرسؿ يعتمد  .2

 عمى ميارتي الكالـ والكتابة والمستقبؿ يعتمد عمى ميارتي االستماع والقراءة.
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المرسؿ والمستقبؿ مف حيث مدى اإللماـ  المستوى المعرفي لكؿ مف .3
 بالموضوع ولمتقارب االجتماعي.

 االتجاىات كؿ مف المرسؿ والمستقبؿ نحو النفس والرسالة ونحو اآلخر. .4
 مدى مالئمة محتوى الرسالة وطريقة معالجتيا لكؿ مف المرسؿ والمستقبؿ. .5
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 ثانيًا: المدخؿ الوظيفي:
المغة ذات وظيفة اجتماعية ومف ىنا فإفَّ االتصاؿ المغوي فّعاؿ، ُيحقؽ  تعريفو:

الفعالية في تدارس الشؤوف اإلنسانية داخؿ المجتمع ألفَّ وظيفة التعميـ الرئيسة تمكيف 
مداده بالوسائؿ والذرائع التي تساعده  الفرد في التكميؼ مع المجتمع الذي يعيش فيو وا 

 عمى ذلؾ.
 في التعميـ يجب مراعاة ما يأتي: حتى نطّبؽ الوظيفة

 االىتماـ بتنمية ميارات االستماع لدى التالميذ في مواقؼ طبيعية ومتنوعة. -1
االىتماـ بتنمية ميارات التعبير الوظيفي حيث يتعود التالميذ كيفية إدارة اجتماع  -2

 أو المشاركة فيو.
واقؼ القراءة االىتماـ بتنمية ميارة القراءة الصامتة ألنيا أكثر شيوعًا في م -3

 اليومية.
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 ثالثًا: المدخؿ التكاممي:
التكامؿ بيف ميارات المغة يعني أف ىنالؾ ترابطًا بينيا، ىذا الترابط يظير جميًَّا أثناء 
تعميـ المغة فميس ىناؾ استماع بمفرده وال حديث وال قراءة وال كتابة تعمؿ منعزلة عف 

 الفف اآلخر لمغة.
التكامؿ في المغة يعني الترابط بيف فروع المغة العربية، الترابط بيف تعريؼ التكامؿ: 

 منيج المغة مع مناىج المواد األخرى، التوازف في النظر إلى ميارات المغة.
 :يمميزات المدخؿ التكامم

 عمى صعيد المعمـ:-أ
 استخداـ طرؽ مختمفة في التعمـ. -1
 إثراء موضوعات الكتاب. -2
 الطمبة. التقّبؿ والتفاعؿ مع أفكار -3
 القدرة عمى التخطيط والتقييـ ألعماؿ الطمبة ولمتقييـ الذاتي. -4
 عمى صعيد المتعمـ:-ب
 ييدؼ إلى تدريبيـ عمى تحمؿ المسؤولية والعمؿ الجماعي. -1
 االحتراـ المتبادؿ فيما بينيـ. -2
 القدرة عمى االتصاؿ مع اآلخريف وتقييـ أعماليـ واحتراـ القوانيف واألنظمة. -3

 
 التعممّية(: –البيئة المدرسية: )التعميمية عمى صعيد -ج
 يساعد عمى عرض أعماؿ الطمبة لبياف أىميتيا وقيمتيا. -1
 تسييؿ وصوؿ الطمبة إلى مصادر التعمـ المختمفة. -2
 االستفادة القصوى مف الفراغ الموجود في المدرسة. -3
 تصميـ زوايا ممتعة داخؿ الصفوؼ. -4
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 اعدة مدير المدرسة عمى:ييدؼ إلى مس عمى صعيد اإلدارة المدرسية: -د
 العمؿ مع المعمميف كفريؽ عمؿ وبشكؿ فعَّاؿ. -1
 تحسيف االتصاؿ والتواصؿ مع المجتمع المحمي. -2

 عمى صعيد المعرفة العممية: -ىػ
إنو يجعؿ الموضوعات المطروحة أكثر تمسكًا وتوافقًا، ويعطي نظرة أكثر اكتماال 

 وشموال لطبيعة العمـ.
 أنواع المنيج التكاممي:

  يأخذ المنيج المتكامؿ أنواع مختمفة وأشير ىذه الّتصنيفات:
 الّتكامؿ األفقي:" -5-1
وذلؾ عف طريؽ إيجاد العالقة األفقية بيف المجاالت المختمفة التي يتكوف منيا  

المنيج، حيث يركز االىتماـ عمى موضوعات ذات عناصر مشتركة بيف مجاالت 
 المواد الدراسية األخرى.متصمة، كأف نربط مادة المغة العربية ب

 :الّتكامؿ الرّأسي" -5-2
أو ما يسميو بعضيـ البناء الحمزوني أو الّمولبي لممنيج، ويعني بيسير الّتوجو نحو  

نسقية العمـ في المناىج، واتخاذ مفيوـ محوري واالرتقاء بو عمقًا واتساعًا وتداخاًل في 
 .المتعّمـ مف صؼ إلى صؼ أعمىفروع العمـ األخرى وفي الحياة، كمما ارتقى 
في بدايات مراحؿ ( المدخؿ الحمزوني) عمى أف يتـ البدء باستخداـ الّتكامؿ الّرأسي

 الّتعميـ الّرسمي. 
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 أسس بناء المنيج الّتكاممي: 
 :(عمى اآلتي155، 2007يقـو بناء المنيج الّتكاممي كما أوردىا )المحروقي، 

 : تكامؿ الخبرة -6-1
المنيج المتكامؿ بالخبرة المتكاممة ذات األنشطة المتعددة والمنظمة لممعارؼ ييتـ  

والميارات واالنفعاالت، والتي تساعد المتعمـ عمى الّنمو بطريقة متكاممة. حيث إّف 
الّطبيعة البشرية متكاممة وال يمكف الفصؿ بيف الخبرات البشرية ألّنيا كّؿ متكامؿ 

نظور متكامؿ وليس منفصاًل كما ىو متبع في المنيج وبالّتالي ينبغي تناوليا مف م
 .المنفصؿ

 : تكامؿ المعرفة-6-2
حيث إّف المنيج المتكامؿ يقـو عمى إكساب المتعمميف المعارؼ بصورة كمية شاممة؛ 
ألّف الّدراسة وفؽ أسس المنيج المتكامؿ تتخذ مف موضوع واحد محورًا ليا وتحيطو 

و ليتسنى لممتعمميف اإللماـ بو متكاماًل، وما ينطبؽ بكؿ المعارؼ والعمـو المرتبطة ب
 عمى تكامؿ الخبرة ينطبؽ أيضا

  عمى تكامؿ المعرفة حيث إّنيا متكاممة ومترابطة.
 تكامؿ الّشخصية:-6-3
إّف مف األىداؼ األساسية ليذا المنيج بناء شخصية متكاممة مف خالؿ إكساب  

يـ ليصموا إلى الّتفكير اإلبداعي المفتوح،  المتعّمميف العمـو والمعارؼ والميارات والق
ومساعدتيـ عمى الّتكيؼ مع البيئة والمجتمع المحيط بيـ وىذا األساس يعد مف 

 .الميزات البارزة في ىذا المنيج
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 مراعاة ميوؿ المتعمميف ورغباتيـ:- 6-4
المقررات المتعمميف وميوليـ عند بناء المنيج واختيار  يأخذ المنيج الّتكاممي برغبات 

 . الّدراسية وكذلؾ حيف تنفيذىا
 مراعاة الفروؽ الفردية: -6-5
ييتـ المنيج الّتكاممي بتوفير الّدراسات االختيارية المتنوعة بقصد مواجية الفروؽ  

الفردية عند المتعّمميف؛  ومف خالؿ بناء المناىج واختيار المقررات يراعي الفروؽ 
بالّتعرؼ إلى خصائص المتعمميف واختالؼ الفردية، ويوفر الفرص التي تسمح 

 .مستوياتيـ  ليتسنى لممعمـ بدوره معالجة ىذه الفروؽ
 :الّتعاوف والعمؿ الجماعي -6
يركز المنيج عمى الّتعاوف بيف أفراد العممية الّتعميمية حيث يتيح الفرصة لتعاوف  

ا وفي تنفيذىا المتعمميف مع معممييـ في اختيار موضوعات الّدراسة وفي الّتخطيط لي
 وتقويميا. 

 :االىتماـ باألنشطة الّتعميمية المختمفة  - 6-7
 ييتـ المنيج الّتكاممي بنشاط المتعمـ حيث يعد أساس العممية الّتعميمية.  
 
 

 مداخؿ أسموب التكامؿ:
 :الّتكاممي المنيج مداخؿ 

سواء في أثناء عممية يمكف أف يتحقؽ الّتكامؿ الّتربوي بيف المواد الّدراسية المختمفة، 
بناء المنيج أـ في  تدريسو، وذلؾ عف طريؽ بعض المداخؿ التي تؤدي إلى ترابط 

 الحقائؽ والمعارؼ والخبرات الخاصة بيذه المواد وتكامميا.
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ولقد ظيرت العديد مف المداخؿ في كتابات الّتربوييف يمكف اتخاذىا أساسًا عند تنظيـ 
 (223، 2001أىميا ما تـّ ذكره عند ) الّشربيني،محتوى مناىج المواد المتكاممة و 

 وىي كاآلتي:
 مدخؿ المفاىيـ والّتعميمات والّنظريات:-1-
حيث يتـ تنظيـ خبرات المنيج وحقائقو ومعارفو عند تخطيطو وبنائو عمى المفاىيـ،  

والّتعميمات، والّنظريات؛ وذلؾ ألّف المفاىيـ أكثر ارتباطًا بحياة المتعّمـ، وتعيف 
متعّمـ في ممارستو لعمميات الّتفكير العممي، وتعد أكثر بقاًء، وأقؿ عرضة لمنسياف، ال

كما أف استخداـ المفاىيـ يخمصنا مف الّتكرار الذي يحدث في تدريس المناىج المجزأة 
وبنائيا. وينبغي أف تقتصر المناىج المتكاممة عمى عدد قميؿ مف المفاىيـ؛ حتى 

 . استيعابيا يستطيع المتعمموف
الغرض مف ىذا المدخؿ تدريب المتعّمميف عمى كيفية القياـ بعممية الّتكامؿ بأنفسيـ 
بطريقة مبتكرة، وليس مجرد حصوليـ عمى المعمومات المتكاممة. وبصفة عامة يمكف 

 استخداـ ىذا المدخؿ عمى مستوى المدارس الثّانوية والكميات الجامعية.
 مدخؿ المشكالت المعاصرة:  -2   

ىذا المدخؿ عمى المشكالت الممحة القائمة في حياة المتعمميف، والتي يشعروف يركز 
بيا، ويممسوف أثرىا في حياتيـ، ويرغبوف في البحث عف حؿ ليا، سواء كانت مشكمة 

 قائمة فعاًل أو مشكمة مستقبمية.
يتـ عرض المشكمة في المنيج بشكؿ يدعو ويشجع المناقشة والبحث، بحيث يستخدـ 

الّطريقة العممية في الّتفكير. ومف المشكالت التي تبنى عمييا المناىج المتعّمـ 
المتكاممة مثاًل الّتزايد الّسكاني، والّتموث، ونقص المياه. ويدخؿ ىذا الّنوع مف المنيج 

 ضمف مناىج تعميـ الكبار.
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 المدخؿ الّتنظيمي:-3  
بالبعض اآلخر، وفؽ إّف عممية تنظيـ المنيج تعني ربط خبراتو الّتربوية بعضيا  

التّنظيـ مف الكؿ إلى  مبادئ تنظيمية معينة أىميا: التّنظيـ مف الخاص إلى العاـ.
 الجزء. التّنظيـ مف المجرد إلى المحسوس.

 : المدخؿ الّتطبيقي -4  
يتحقؽ مف خالؿ الّتكامؿ بيف جانبي المعرفة الّنظري والعممي، فمف خالؿ الّزيارات 

مف الخروج إلى البيئة، ليطبقوا ما درسوه، إضافة إلى ربط  مموفالميدانية يتمكف المتع
 المدرسة بالبيئة وما يدور فييا مف مشكالت وأنشطة مختمفة. 

 المدخؿ البيئي: -5  
يحقؽ ىذا المدخؿ الّتكامؿ بصورة عالية، حيث يدرس ىذا المدخؿ مشاكؿ البيئة  

يذه المشاكؿ، مما يجعميـ بحاجة المختمفة، ويجعؿ المتعّمميف يحاولوف إيجاد الحموؿ ل
لمرجوع إلى عدد كبير مف المواد الّدراسية لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات التي 

 تساعدىـ في الّتوصؿ لحؿ المشكمة.
  مدخؿ المشروع:   

يقـو ىذا المدخؿ عمى أساس اختيار المتعّمميف لمشروع معيف يميموف إلى دراستو، 
تو، وال يكتفوف بذلؾ بؿ عمييـ القياـ بميمة التّنفيذ، وىـ مطالبوف بوضع خطة لدراس

 عمى أف يعمموا تحت إشراؼ المعمـ وتوجييو.
  :الموضوعات مدخؿ -7  

 المواد مف عدد مف االستفادة دراستو تتطمب حوؿ موضوع المدخؿ ىذا يدور
 وقد تفصميا، التي الحواجز إزالة بعد ببعض بعضيا المواد ىذه فيتـ ربط الّدراسية،

 الّربط يكوف ال أف وينبغي والجغرافيا، الّتاريخ متجانسة مثؿ مواد بيف الّربط يكوف
 لكي لحاجاتيـ ومشبعة المتعّمميف مالئمة لميوؿ موضوعات اختيار يتـ وأف سطحيًا،
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 العػالقػػػات إدراؾ ولكي يمكنيـ المختمفػػة الّدراسػػية المػػواد بيف الّربػػػط لعممية يستجيبوا
 المواد.  ىػذه بيػػف تػػربط التي
 أحػد يصمح الّدراسية، فػقػػد المواد طبيعة اختالط عف ناتج المداخؿ في التّنوع ىذا إفّ 

 أكثػر مف اسػػتخداـ األفضؿ مف يكػػوف أحيانػػػاً  بػؿ؛ غػيػػره مف أكثػر لمادة المػداخػػؿ
 .مػدخؿ
 

 عيوب المدخؿ التكاممي:
 سطحي وغير منّسؽ. يتناوؿ الموضوعات المطروحة بشكؿ -1
 يتطمب نوعية خاّصة مف المدّرسيف. -2
 يحتاج لوقت أطوؿ. -3
يضطر كثير مف ُمدرِّسي المنيج التكاممي إلى تقديـ معمومات ومعالجة مفاىيـ   -4

 خارج نطاؽ تخصصيـ وخبراتيـ.
 

 
 مستويات التكامؿ:

 مستوى التكامؿ في المادة الدرسية الواحدة. -1
 كيمياء(. –تنتمياف إلى مجاؿ درسي واحد )فيزياء التكامؿ بيف مادتيف دراسيتيف  -2
 التكامؿ بيف جميع المواد الدرسية. -3

 مبادئ تنظيمية يقـو عمييا المنيج التكاممي:
 التنظيـ مف المحسوس إلى المجرد. -1
 التنظيـ األفقي والرأسي. -2
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 الوحدات الدرسية
الوحدة ىي جزء مف المنيج الدراسي، وتنظيـ خاص مف  تعريؼ الوحدات الدرسية:

المادة الدراسية وطريقة وأسموب تدريس تضع التالميذ في المواقؼ التعميمية التي 
تكوف في مجموعيا وحدة متكاممة ليا أغراضيا ويمكف الوصوؿ إلييا وتحقيقيا عف 

 طريؽ ىذه المواقؼ.
 أنواع الوحدات الدرسية:

 المادة الدرسية:الوحدات القائمة عمى -1
 الوحدات الدراسية المتعمقة بموضوع مف موضوعات المادة الدراسية. - أ
 الوحدات القائمة عمى سؤاؿ. - ب
 الوحدات القائمة عمى تعميـ. - ت
  الوحدات القائمة عمى التتبع والمسح. - ث

 الوحدات القائمة عمى الخبرة:-2
 

  خصائص منيج الوحدات: -
(، 308، 2005تـّ ذكرىا عند )العجمّي، لمنيج الوحدات الّدراسّية عّدة خصائص 

 وىي تتمّثؿ فيما يأتي:
 : الّتكامؿ-1

حيث يحّقؽ منيج الوحدات  الّتكامؿ بيف األىداؼ، والّتكامؿ بيف المقّررات، والّتكامؿ 
في الخبرة، والّتكامؿ بيف المدرسة ومحيطيا، ويتجّمى ىذا الّتكامؿ في وجود مركز 
واحد لكّؿ وحدة دراسّية، ليا أىداؼ تدريسّية متكاممة، تتضافر مختمؼ المقّررات 

يقيا، دوف فصؿ بينيا، أو تقّيد بطبيعة أّي منيا، فتتحّقؽ وحدة الّدراسّية، وتتكامؿ لتحق
المعرفة، ويدرؾ المتعمموف العالقة بيف مكّوناتيا، كما يتجّمى الّتكامؿ في ىذا المنيج 
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مف خالؿ تكامؿ جوانب الخبرة، المعرفّية والوجدانّية والميارّية التي تقّدـ لممتعمموف، 
ىـ مف مختمؼ الجوانب، ىذا باإلضافة إلى الّتكامؿ وتترؾ آثارىا اإليجابّية في نموّ 

بيف المدرسة ومحيطيا االجتماعّي؛ نظرًا ألّف معظـ الوحدات تدور حوؿ حاجات 
المتعّمميف، ومشكالتيـ االجتماعّية والبيئّية؛ مّما يضطر المدرسة إلى االنفتاح عمى 

 محيطيا.
 
 :اإليجابّية-2
فالوحدات الّدراسّية تدور حوؿ حاجات المتعّمـ، ومشكالتو، األمر الذي يخمؽ في  

نفسو الّدافعّية لمتعّمـ، والبحث والّتقّصي، والمشاركة الفاعمة في األنشطة العممّية 
 والّتعميمّية، فيكتسب الخبرة المربية، ويتحّقؽ لو الّنمّو الّشامؿ والمتكامؿ والمتوازف.

 : الوظيفّية-3
الوحدات تتمحور حوؿ ما ييـّ المتعّمـ، ويناسب قدراتو، ويشبع حاجاتو، ويساعده ف

عمى مواجية المشكالت البيئّية والحياتّية، وتكويف االّتجاىات اإليجابّية، وبناء الميوؿ 
البّناءة، وبصفة عاّمة إّنيا ليست منفصمة عف اىتماماتو، أو خارج نطاؽ حياتو 

 الّشخصّية واالجتماعّية.
 : اإلعداد المسبؽ-4

وال يعني ىذا تجاوز المتعّمـ، فالوحدات معّدة لتمّبي حاجات المتعّمـ، وتشبع ميولو، 
وتنّمي استعداداتو، بناء عمى دراسات عممّية رصينة لممتعمميف، في مختمؼ المراحؿ 
الّدراسّية، وليس بناء عمى ميوؿ مؤّقتة، واىتمامات متغّيرة متبّدلة، فتـّ تجاوز أبرز 
المشكالت التي واجيت مناىج الّنشاط، عندما ترؾ أمر تخطيطو لميوؿ المتعّمميف 

 اآلنية والمتغّيرة، بطريقة أفقدتو فاعمّيتو في تتابع الخبرات، واستمرارىا، وتكامميا.  
 :العمؿ الّتعاونّي والّروح الجماعّية-5
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حيث يشارؾ المتعمـ في أعماؿ تنفيذ الوحدات الّدراسّية، مف حيث توزيع األدوار  
 الفردّية والجماعّية لتنفيذ األعماؿ وتقويميا، والّتدّرب عمى أساليب الحياة االجتماعّية.

 
 :الّتدريب عمى الّتفكير-6
ّنما ييّيئ مواقؼ تعميمّية،   ومشكالت يعمؿ فمنيج الوحدات ال يقّدـ مقّررًا جاىزًا، وا 

المتعمموف عمى حّميا مف خالؿ توظيؼ الّتفكير العممّي الّسميـ، وتنمية روح المبادرة ، 
 وتقديـ الحموؿ المبدعة.

 :الّتقويـ الّشامؿ لممتعّمـ-7-
ّنما   إذ ال يقتصر تقويـ المتعّمميف في منيج الوحدات عمى األساليب الّتقميدّية، وا 

عروفة أساليب تقويمّية حديثة تشتمؿ عمى مالحظة يستخدـ إضافة إلى األساليب الم
الّتغّير في الّسموؾ، والّتطّور في الجوانب العقمّية، والّتعديؿ اإليجابّي لمميوؿ 

 واالّتجاىات والقيـ، فالّتقويـ في منيج الوحدات يّتسـ بالّشموؿ واالستمرار والعممّية.
 : اإلطار المرجعيّ -8

توافر المراجع العممّية المّتصفة بالحداثة والمصداقّية ويعني اإلطار المرجعّي لموحدة 
التي يمكف عودة المتعمميف إلييا عند الحاجة، وتوافر دليؿ لممعّمـ يتضّمف أىداؼ كّؿ 
وحدة، وطرائؽ تدريسيا، والّنشاطات المساعدة عمى تحقيؽ أىدافيا، وأساليب تقويـ 

 المتعّمميف.
 :الّتقويـ المستمّر لموحدات-9
د مف مناسبة المحتوى لممتعّمميف، وارتباطو باألىداؼ، واّتسامو بالّتدّرج والّترابط لمتأكّ  

والّتكامؿ عمودّيًا، وأفقّيًا، ومف الّتوازف بيف مختمؼ المجاالت، وعدـ طغياف مجاؿ 
عمى آخر. وكذلؾ لمتأّكد مف جدوى الوسائؿ والّنشاطات في تحقيؽ األىداؼ، 

 ، وفاعمّيتو في حسف تنفيذىا.ومراجعة مدى كفاية مرجع الوحدة
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 االستماع
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 االستماع
 ينبغي أف نمير بيف:

  السمع:
 ىو استقباؿ األذف لذبذبات صوتية دوف إعارتيا أي اىتماـ وبدوف إعماؿ الفكر فييا.

  االستماع:
عماؿ الذىف لفيـ  ىو استقباؿ األذف لذبذبات صوتية مع إعطائيا انتباىًا خاصا وا 

 المعنى.
  اإلنصات:

ىو أعمى درجات االستماع، فيو ليس السكوت السمبي إنما ىو االستماع مف أجؿ 
 ىدؼ محدد.

 
 أىمية االستماع:

 لالستماع دور بارز في نشر الثقافة والمعرفة خاصة قبؿ ظيور الكتابة. -1
نعيشو لالستماع دور بارز في عصر الثورة التكنموجّية واالنفجار المعرفي الذي  -2

 حاليا.
السمع شيء أساسي لمفرد، يكتسب الطفؿ عف طريقو لغتو حيث يتعمـ الكالـ مف  -3

 أبويو والمحيطيف بو عف طريؽ االستماع.
لالستماع ميارة وظيفية ُتستخدـ في معظـ مواقؼ الحياة بيا يتعامؿ الناس -4

 تعمـ.ويتفاىموف ويحتاجيا المتعمـ بشكؿ أساسي باعتباره الطريؽ األساسي لم
لالستماع دور ال ُينكر بالنسبة لمذيف ُحرموا نعمة البصر فيو طريقو لمتعمـ  -5

 والتواصؿ.
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االستماع ىو الطريؽ لتعمـ الكالـ وبالتمكف منو يبدأ المتعمـ حياتو الدراسية، -6
 ويتعمـ القراءة والكتابة.

 
 أىداؼ تدريس االستماع:

 تنمية القدرة عمى تمييز األصوات وتعرفيا. -1
 تنمية القدرة عمى اإلصغاء واالنتباه والتركيز عمى المادة المسموعة. -2
 تنمية القدرة عمى تتبع المسموع والسيطرة عميو، بما يتناسب مع غرض الُمستمع. -3
التدرب عمى فيـ المسموع بسرعة ودقة مف خالؿ متابعة الُمتكمـ وتفيـ المعنى  -4

 مف التنغيـ.
 ارىا قيمة اجتماعية وتربوية ميمة.غرس عادة اإلنصات باعتب -5
 تنمية جانب التذوؽ مف خالؿ االستماع إلى المادة المغوية المناسبة. -6
صدار الحكـ  -7 تنمية جانب التفكير السريع ومساعدة الُمتكمـ عمى اتخاذ القرار وا 

 عمى المسموع في ضوء ما استمع إليو.
 

 أنواع االستماع:
 الميارة:أواًل: أنواع االستماع مف حيث 

 :االستماع التذكري -1
تمييز الجديد في الّنص المستمع إليو، ترتيب األفكار حسب ورودىا في الّنص 

تحديد الحقائؽ الواردة ، المستمع إليو، استعادة أجزاء معينة مف الّنص المستمع إليو
في الّنص، تذكر مضاد بعض الكممات، تذكر مفرد الجموع والمثنى، تذكر جمع 

 مماتومثنى الك
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 االستماع االستنتاجي -2

استخالص األفكار الّرئيسة في الّنص المسموع، استنتاج األفكار الجزئية مف الّنص 
المسموع، تمخيص مضموف الّنص المسموع، الّتوصؿ إلى المعاني الّضمنية في 

الّنص المسموع، استنباط الحموؿ المتضمنة في الّنّص المسموع لمقضايا الواردة فيو، 
الص الّدروس والعبر مف الّنص المسموع، استنتاج سمات الّشخصيات الواردة استخ

  .في الّنص المسموع
 االستماع التذوقي. -3

)ترتيب األفكار الواردة في الموضوع وفًقا ألىميتيا، تحديد مصدر التّناغـ الموسيقي 
األسموبية في المنبعث مف الّنص المستمع إليو، استنباط الّسمات الفنية والخصائص 

الّنص المستمع إليو، تحديد مواطف الجماؿ في الّنّص المسموع، تحديد نوع 
االنفعاالت الواردة في الّنص المسموع، تحديد العاطفة الّسائدة المسيطرة عمى  الّنص 

 .المستمع إليو(
 االستماع النقدي. -4

ىيف التي ساقيا الموازنة بيف الّنص المستمع إليو ونص آخر، تقويـ األدلة والبرا
الكاتب في الّنص المسموع، الّتميز بيف الحقائؽ واآلراء الواردة في الّنص، إبداء الّرأي 

في القضايا التي يعرضيا الّنص المسموع،  الّتمييز بيف األفكار الّرئيسة واألفكار 
الفرعية والّضمنية، الّتمييز بيف الحقيقة والخياؿ، تمييز مواطف القوة والّضعؼ في 

 لّنص، الّتمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وما اليتصؿ بوا
 االستماع التوقعي.  -5

)التّنّبؤ بأبرز أفكار الّنص مف عنوانو، الّتوصؿ إلى اليدؼ مف الّنص المسموع، 
 التّنبؤ بما سينتيي إليو الّنص المسموع(.
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 أنواع االستماع مف حيث الغرض منو:ثانيًا: 
  االستماع الوظيفي: -1

نوع مف االستماع يمارسو الفرد في حياتو اليومية لقضاء حاجاتو وحؿ مشكالتو وىو 
 والتفاىـ مع الغير.

  االستماع التحصيمي: -2
يحدث في قاعات الدرس وأماكف الندوات والمحاضرات وجمسات المناقشة حيث يكوف 

 االستماع بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات واكتساب المعارؼ.
  االستماع الناقدي: -3

بداء الرأي  ىو استماع يعقبو تحميؿ لما تـ االستماع إليو والرد عميو ومناقشتو ونقده وا 
 فيو.
  االستماع االستماعي: -4

ىو استماع لممتعة وليس لو ىدؼ غير ذلؾ، وىو استماع ُيقبؿ عميو الفرد عف رغبة 
 وميؿ، كاستماع الفرد ألبيات شعر أو برنامج إذاعي أو قصة ُمسمية.

 
 أنواع االستماع مف حيث موقؼ الُمستمع:: ثالثاً 
 استماع بال كالـ: -1
ويكوف ىزا في بعض مواقؼ التحصيؿ عندما يستخدـ الُمتكمـ أسموب اإللقاء وفي  

 مواقؼ إلقاء التعميمات والتنبييات واإلرشادات والنصح.
 
  استماع وكالـ )مناقشة(: -2

ويشترؾ في الحديث مع مراعاة آداب وفيو يكوف مطموبا أف ُيناقش المستمع ويرد 
 االستماع بمعنى أف يشترؾ بال مقاطعة وال انفعاؿ.
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 موضوعات االستماع:
 حكايات عمى ألسنة الحيوانات في المرحمة األولى لتعمؽ الطفؿ بيا.-1
 أقصوصة قصيرة مف البيئة تالئـ القدرات العقمية والنمو الفكري لألطفاؿ.-2
 متقدمة تمخيص قصة استمعوا إلييا.تكميؼ األطفاؿ في مراحؿ -3
 أحاديث قصيرة مسجمة عمى أشرطة أو في المذياع والتمفاز ومناقشة مضامينيا.-4
االستماع إلى الموسيقى والتسجيالت الغنائية، عمى أف تكوف مصوغة بالفصيحة -5

 السيمة الميسرة. 
 بعض األشرطة سجؿ عمييا أحاديث لكبار الكتاب والمفكريف.-6
 االستماع إلى األحاديث في الياتؼ والمذياع، والتمفاز، ومشاىدة األفالـ-7

السينمائية، والتسجيالت الغنائية المصوغة بالفصيحة . وذلؾ لممارسة االستماع في 
 الحياة اليومية.

 آداب االستماع 
 االنصراؼ الكمي إلى المتحدث.-1
 الجمسة الطبيعية.-2
 ح.اإلصغاء إلى المتحدث بكؿ الجوار -3
التحمي باألناة والتميؿ في أثناء توجيو السؤاؿ إلى المتحدث واالستفسار منو عف -4

 نقطة ما.
 االبتعاد عف التسرع في الحكـ عمى آراء المتحدث.-5
تقدير رأي المتحدث وعدـ إحراجو ومضايقتو وتسفيو رأيو أو مقاطعتو قيؿ أف -6

 ينيي كالمو.
 عدـ االنشغاؿ بأي أمور خارجية.-7
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 وظائؼ االستماع:
 االستماع عامؿ حاسـ في نمو ميارات المغة األخرى:  .1

فاالستماع شرط أساسي لمنمو المغوي فالطفؿ يكتسب ثروتو المغوية عف طريؽ الربط 
بيف الصوت والصورة والصوت والحركة، والصوت والعمؿ، فعندما يصؿ لنياية عامو 

كوف أسماء أقرب الناس إليو: األـ، األوؿ يبدأ في نطؽ أولى األلفاظ، وعادًة ما ت
واألب، واألخوة وىكذا نجد أف االستماع عامؿ حاسـ في ظيور النطؽ عند الطفؿ 

 ويتطور النطؽ والكالـ عند الطفؿ حتى يدخؿ المدرسة.
ثـ يبدأ المدرس تدريبو عمى نطؽ وقراءة الكممات والجمؿ المألوفة لديو استماًعا ونطًقا 

 االستماع ما كانت لتنمو ميارات المغة األخرىوىكذا نرى أنو لوال 

 االستماع وسيمة لحفظ التراث: .2
اعتمدت األمـ والشعوب خاصة في القدـ عمى االستماع كوسيمة لمحفاظ عمى تراثيا 

مف النسياف والضياع فكاف كؿ جيؿ ينقؿ إلى جيؿ األصغر منو خبرات أسالفو 
العممية إلى أف ظيرت الكتابة، فبدأ ويضيؼ إلييا خبراتو الخاصة وتكررت ىذه 

عصر التسجيؿ لمتراث. ولوال االستماع لضاعت ثقافات واندثرت حضارات ما كنا 
 لنسمع شيًئا اآلف.

 :االستماع وسيمة لمتعميـ والتعمـ .3  
سبؽ أف رأينا أف االستماع يأخذ نحو نصؼ الوقت المخصص لمدراسة تقريًبا في 

فالموقؼ التعميمي في المحاضرة والمناقشة وغيرىا يعتمد  المدارس الثانوية وما دونيا،
اعتماًدا كبيًرا عمى االستماع الواعي الناقد، وميما عال أمر الوسائؿ التعميمية وميما 
كثرت وسائؿ التقنية في العممية التعميمية، فإف االستماع مازاؿ يمعب أىـ األدوار في 

 أكثر البالد تقدًما وتقنيًة.
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 ع وسيمة لالتصاؿ:االستما .4   

ينبغي أف يتضمف البرنامج . قد أصبحنا ندوؾ أنو مف الميـ أف أوجو االتصاؿ 
المدرسي الموضوع لمطفؿ في سنواتو الدراسية المختمفة أي ضرورة بدء تدريب 

يجاد فرص متنوعة تييئ لمطفؿ الكالـ وفرص  األطفاؿ عمى التحدث واالستماع وا 
 .االستماع

 :معوقات االستماع

 :كف تصنيؼ مشكالت ومعوقات االستماع إلى أصناؼ ويم

 :المشكالت ذات العالقة بالمستمع وىي نوعاف  الصنؼ األوؿ:

 مشكالت َخْمقية عضوية مثؿ:( -أ
ضعؼ الجياز السمعي ، أو وجود بعض العاىات فيو وبعض ىذه المشكالت يمكف  

 .عالجو والبعض اآلخر ال يمكف ذلؾ( 

 نفسية عقمية مثؿ:مشكالت ُخُمقية  ( -ب

العزوؼ عف االستماع وعدـ تحممو لضعؼ القدرة الذىنية ، وتدني مستوى الذكاء ،  
وقمة المخزوف الثقافي والمغوي والذي بدوره يجعؿ المادة المطروحة صعبة بالنسبة 

 .لممستمع( 

 .ويمكف أف تعالج ىذه المشكالت ، بتقديـ المادة بطرؽ مشوقة تجذب انتباه الطالب 

 .لؾ بوضع برامج تزيد مف حصيمة المستمع المغوية والثقافية وكذ
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 :الصنؼ الثاني: المشكالت ذات العالقة بالمادة المختارة 

وذلؾ كأف تكوف المادة المختارة فوؽ مستويات الطالب ، أو بعيدة عف ميوليـ 
وتوجياتيـ ويمكف عالج ذلؾ عف طريؽ اختيار مادة مناسبة لمستوى الطالب الثقافي 

المغوي واالجتماعي والعقمي ، ولميوليـ وتوجياتيـ مع الحفاظ عمى اشتماليا عمى و 
 .األىداؼ المرجوة 

 :المشكالت ذات العالقة بالمعمـ   الصنؼ الثالث:

كأف تكوف العالقة بيف المعمـ وطالبو عالقة سمبية ، أو أف يكوف أسموبو في عرض 
مكف عالج ذلؾ ببناء عالقة المادة غير مشوؽ أو اختياره لمزمف غير موفؽ وي

إيجابية قائمة عمى الود واالحتراـ بيف المعمـ وطالبو ، وباختيار أساليب جديدة 
والوقت  .ومشوقة في عرض المادة تجذب انتباه الطالب وتدعوىـ لمتفاعؿ المثمر

  .المناسب لو ولطالبو 

 مشكالت تتعمؽ بالبيئة التعميمية التعممية:  الصنؼ الرابع:

ؿ دخوؿ أحد األشخاص إلى الصؼ ، أو حدوث صوت غريب خارج أو وذلؾ مث
داخؿ الصؼ ، أو مقاطعة المعمـ مف قبؿ أحد الطالب بسؤاؿ أو استئذاف أو نحو 

  …ذلؾ 
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 عوامؿ تنمية ميارات االستماع لدى التمميذ:
 
 ضبط الفصؿ وعدـ التشويش. -1
 وضع كؿ تمميذ وفؽ قدراتو السماعية. -2
 التمميذ عمى الجمسة الصحيحة.تعويد  -3
 إثارة حاسة االستماع لدى المتعمميف. -4
 إقامة مباريات وأنشطة سمعية. -5
 استماع المتعمميف لقصة ُمسجمة ومناقشتيـ فييا. -6
 التخطيط الجيد لدرس االستماع. -7
 اختيار األوقات المحببة لمتالميذ إلعطاء دروس االستماع. -8
 التحدث ومناقشة اآلخريف فيما قالو زمالؤىـ.تشجيع التالميذ عمى  -9

 إشاعة األلفة والمحبة بيف الُمعمـ والُمتعمـ. -10
 .ءيمحاولة تصحيح عادات االستماع السَ -11
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 :اإلطار العاـ لدرس االستماع
 

 ويشمؿ عمى:
 تاريخ اليوـ:  -1

ويضـ اإلطار ويمكف إذا كاف مناسبة معينة ُيستثمر في التييئة لموضوع الدرس 
 أيضا وقت ومكاف الحصة.

 العنواف. -2
 وجداني(. –مياري  –األىداؼ السموكية )معرفي  -3
 الوسائؿ التعميمية الُمستخدمة. -4
 
 الخطوات: -5
  اإلثارة: -أ 

 وتكوف بأسئمة جذابة ومشوقة وبعرض المشكمة.
 

 التأكيد عمى آداب االستماع: -ب
 

 العرض:
 ويكوف بإلقاء الموضوع أو القصة أو طرح القضية وغالبا ما يأخذ العرض شكؿ السرد. 

 
 الحوار أو المناقشة:

 ويتضمف أسئمة تمييدية أخرى تركز عمى الميارة عدة مرات بيدؼ تنميتيا. 
  التقويـ:
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ويكوف بإعادة عرض أجزاء مف الموضوع وطرح أسئمة تعكس مدى قدرة التمميذ عمى 
 يارة المقصودة ودرجة نموىا لدييـ.ممارسة الم

 النشاط:
 يمكف أف ُيعد واجبًا وأف يأخذ شكؿ التقريب والتحبب. 
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 التعبير الشفوي
 التحدث( –)الكالـ  

 
 .تعريفو

 .التعبير الشفوي كفف لغويعناصر 
 .التعبير الشفوي أىمية
 .التعبير الشفوي أىداؼ
 .التعبير الشفوي أنواع

 .الفاعمية المطموبة لدرس التعبير الشفوي شروط تحقؽ
 ميارات التعبير الشفوي.

 .إعداد درس التعبير الشفوي
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 التحدث( –التعبير الشفوي )الكالـ 
 

ىو فف لنقؿ األفكار والمعتقدات واآلراء والمعمومات إلى  :تعريؼ التعبير الشفوي
 وت.اآلخريف بص

 
 التعبير الشفوي كفف لغوي:عناصر 

  :الصوت -1
ال تحولت العممية إلى إشارات لإلفياـ وليس كالمًا.  فال كالـ بدوف صوت وا 

 :المغة-2
فالصوت مكوف مف حروؼ وكممات وجمؿ، أي أف المتكمـ ينطؽ لغة وليس مجرد  

 ُمْصدر أصوات.
 :التفكير -3
 ُيصبح غوغائية ال معنى ليا. فالكالـ بال تفكير يسبقو، ويكوف أثناءه 
 :األداء -4
وىو عنصر أساسي مف عناصر الكالـ ُيساىـ في التأثير واإلقناع ويعكس المعنى  

الُمراد، ونعني بعناصر األداء تعبيرات الرأس وحركات الرأس واليديف وتنغيـ الصوت 
 والتحكـ في التنفس وُحسف الوقت.

 
 أىمية التعبير الشفوي:

 ير الشفوي أىميتو مف كونو ككالـ سبؽ الكتابة في الوجود.يستمد التعب -1
 التعبير الشفوي فيـ ألننا نتكمـ أكثر مما نقرأ أو نكتب. -2
 التعبير الشفوي يصُمح لممتعمـ ولألمي. -3
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التعبير الشفوي وسيمة الفرد لمتعبير عف مشاعره وآرائو وأفكاره ومف ثـ فيو  -4
 الشكؿ الرئيس لالتصاؿ.

ر الشفوي ميـ لتعدد مجاالت الحياة التي نحتاج فييا إليو في مواقؼ البيع التعبي -5
 والشراء واالجتماعات والمناسبات وحؿ القضايا والمشكالت.

التعبير الشفوي تحريؾ لمذىف وترجمة لمكوناتو وتدريب عمى ممارسة المغة  -6
 وصياغة الُجمؿ وترتيب العناصر واستخداـ األلفاظ والنطؽ بيا.

تعبير الشفوي يجعمنا نطمع عمى أخبار اآلخريف ونتائج أعماليـ ومعرفة آرائيـ ال -7
 واتجاىاتيـ.

التعبير الشفوي أساس التصاؿ الفرد والمجتمعات ومع تقدـ وسائؿ االتصاؿ  -8
 زادت أىميتو وَكُثرْت حاالت استخدامو.

فيو وتحقيؽ التعبير الشفوي ُيساعد الفرد عمى التكيؼ مع المجتمع الذي يعيش  -9
 األلفة واألمف.

التعبير الشفوي يعود الفرد عمى المواجية ويغرس فيو الجرأة ويبث فيو الثقة  -10
 بالنفس.

 التعبير الشفوي يعود الفرد عمى المواقع القيادية والخطابية. -11
قناع اآلخريف،  -12 بداء الرأي وا  التعبير الشفوي يتيح فرص التدريب عمى المناقشة وا 

 وسيمة لمكشؼ عف عيوب التعبير أو التفكير مما يتيح الفرصة لمعالجتيا. كما أنو
 

 أىداؼ التحدث أو التعبير الشفوي أو ميارة الكالـ:
بداء رأيو في أي مشكمة. الطفؿ التعبير عما يشعر بو -1  دوف خوؼ أو خجؿ وا 
ف الكممات نطؽ األلفاظ نطقًا سميمًا مع ُحسف اختيار األلفاظ الُمعبرة واالبتعاد ع -2

 العامية.
 إجادة استخداـ الُمترادفات والُمتضادات. -3
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 ُحسف ترتيب األفكار وترابطيا مع الفكرة الرئيسة لمموضوع. -4
االنفعاؿ مع األحداث التي يسردىا مع الصوت الواضح والمعبر وعدـ التمعثـ أو  -5

 التكرار مع تصحيح الخطأ ذاتيًا.
 الماضي بالحاضر والمستقبؿ في كالمو.تدعيـ األفكار بأدلة وربط  -6
جاد -7 ير مجرى ية ختاـ الموضوع والقدرة عمى تغتقدير الوقت الُمتاح لمكالـ وا 

 الكالـ حسب الموقؼ.
الصراحة في الكالـ والجير في القوؿ واحتراـ الُمستمعيف ومشاركة اآلخريف في -8

 الكالـ وتمويف الصوت في غير تكمؼ والقدرة عمى الُمجاممة.
 

 أنواع التعبير الشفوي:
 التعبير الوظيفي:  -1

ىو التعبير الذي يؤدي غرضًا وظيفيًا تقضيو حياة المتعمـ سواء داخؿ المدرسة 
كعرض كتاب أو في محيط المجتمع كإلقاء التعميمات، والتعبير الذي ُيساعد الناس 

يف ومف ثـ في قضاء حوائجيـ العادية واالجتماعية وتنظيـ حياتيـ وعالقاتيـ باآلخر 
 فيو ضروري لكؿ إنساف، مثؿ:

لقاء الكممات والُخطب في االجتماعات وعرض التقارير  )حكاية القصص والنوادر وا 
 والتعميؽ عمى األحداث والندوات والمناظرات والمحاضرات وغير ذلؾ(.

 
 التعبير اإلبداعي: -2

عواطفو وخمجات ىو التعبير الذي تظير مف خاللو المشاعر وُيفصح بو الفرد عف 
نفسو ويترجـ أحاسيسو بعبارات منتقاة ذات لغة صحيحة وبطريقة مشوقة ومثيرة تؤثر 
في الُمستمع وتستحوذ عمى انتباىو وتدفعو إلى المشاركة الوجدانية لممتكمـ واإلحساس 

 بما ُيحسُّو.
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 موضوعات التعبير الشفوي:
 .مييامف سرد الحكايات واألقاصيص والتعقيب ع -1تو موضوعامف 
 .الصور واألفالـ ورؤيتيـ فييامناقشة حوؿ  -2
المواقؼ التي يمروف بيا مف رؤية الحيوانات والنباتات واألشجار والمعارض -3 

 .والمباريات والمقاءات
 .إلقاء الكممات في المناسبات المختمفة-4 
 .بيئتيـالمناقشات الجماعية لممشكالت التي تصادفيـ في -5 
 المسرحية.تأدية األدوار -6 
 إعطاء التوجييات واإلرشادات والتعميمات.-7
 إدارة االجتماعات.-8
 

عما عرفوه بواحدة مف الطرؽ  شفوياً  ويمكف لممعمـ أف يطمب إلى األطفاؿ التعبير
 اآلتية:

 اإلجابة عف األسئمة التي يوجييا إلييـ.-1
 اإلجابة عف أسئمة يوجييا إلييـ زمالؤىـ.-2
 لألحداث.سرد األطفاؿ -3
 التمثيؿ: وىو التعبير عف األفكار بالمغة والحركات والوجداف.-4
 ندوة مصغرة.-5
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 شروط تحقؽ الفاعمية المطموبة لدرس التعبير الشفوي:
ف مستمدة مف عالميـ وتراعي النمو الفكري ، بحيث تكو ُحسف اختيار الموضوع -1

 ليـ.
 والسيمة والميسرة.أف يجري التعبير بالعربية الفصيحة المبسطة  -2
توسيع مجاالت الحديث بحيث ال تقتصر عمى داخؿ المدرسة فالخروج إلى  -3

 الحدائؽ وفي الرحالت والزيارات مجاالت خصبة لمحديث ولتنمية ميارات الكالـ.
 منح المتعمميف فرصًا الختيار ما ُيحبُّوف الحديث عنو. -4
 إتاحة فرص الكالـ لممتعمميف. -5
 وفكريًا.إعداد المتكمميف لفظيَا  -6
 استثمار ىواية المتعمميف وأنشطتيـ الممتعة ومطالبتيـ في الحديث عنيا. -7
تشجيع المتعمميف عمى المشاركة في األنشطة المدرسية التي تعتمد في ممارستيا  -8

 عمى الكالـ، كاإلذاعة المدرسية وجماعة الخطابة والتمثيؿ وغيرىا.
متنوعة لمكالـ كطريقة  استخداـ ُطرؽ التدريس التي ُتعطي التالميذ ُفرصاً  -9

 .وار وحؿ المشكالت ومجموعات العمؿالمناقشة والح
استخداـ طريقة القدح الذىني أو العصؼ الدماغي في معالجة الموضوعات،   -10

وذلؾ مف خالؿ تقبؿ المعمـ جميع األفكار التي يقدميا الصغار، ثـ يعمؿ عمى 
االصطفاء واالختيار مما لو عالقة بالموضوع، بحيث يدرب الصغار عمى التقيد 

ى ترتيب العناصر بالموضوع وأال يصابوا بآفة الخروج عنو، ثـ يدربيـ عم
 المتعمقة بالموضوع.

أف تسود آداب المحادثة في المناقشة والتعقيب مف حيث: عدـ المقاطعة في  -11
أثناء الكالـ، وعدـ استئثار فرد واحد بالكالـ، وتوزيع األدوار عمى جميع 

األطفاؿ، ومراعاة الفروؽ الفردية بينيـ، والحرص عمى النظاـ، واالبتعاد عف 
 قيب، والمجاممة واحتراـ الرأي......الخالفوضى في التع
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 ميارات التعبير الشفوي:

 
 الجانب الفكري:في 
 استيالؿ الحديث بمقدمة شائعة. -1
 ترتيب األفكار وتسمسميا. -2
 وضوح األفكار. -3
 التحدث بمعمومات صحيحة ودقيقة. -4
 التعبير عف الرأي واألفكار والخبرات بأسموب الُمتحدث الخاص. -5
 باألدلة والشواىد المناسبة.تدعيـ األفكار  -6
 استيفاء العناصر األساسية لمموضوع. -7
 تقديـ بعض المقترحات والتوجييات المتصمة بالموضوع. -8
 إنياء الحديث بخاتمة توجز أبرز أفكار الموضوع. -9

 
 الجانب المغوي:في 
 اختيار مفردات صحيحة ُتعبر عف المعنى. -1
 استخداـ كممات عربية فصيحة. -2
 ُتعبِّر عف المعنى.استخداـ ُجمؿ  -3
 مراعاة صحة ترتيب الجممة واكتماؿ أركانيا. -4
 توظيؼ الصور البالغية والُمكتسبات المغوية والمعجمية لخدمة المعنى. -5
 مراعاة القضايا النحوّية والصَّرفّية أثناء التحدث. -6
 الربط بيف التراكيب المغوية بشكؿ جيد. -7
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 الجانب الصوتي:في 
 لصحيحة.إخراج الحروؼ مف مخارجيا ا -1
 التحدث بصوت واضح. -2
 الحديث بثقة بالنفس دوف ارتباؾ. -3
 تمويف الصوت مف غير تخمُّؼ. -4
 
 الجانب التعبيري:في 
 تمثيؿ المعنى أثناء التحدث. -1
شارات ُتسيـ في جذب الُمستمعيف. -2  استخداـ حركات وا 
 مراعاة ُحسف الوقؼ أثناء التحدُّث. -3
 التحدث بسرعة مناسبة. -4
 لمكالـ.تقدير الوقت الُمتاح  -5
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 إعداد درس التعبير الشفوي:
 

 يبدأ الُمدرِّس التخطيط لدرس التعبير الشفوي ذىنيًا مف حيث:
 : التفكير بالموضوع الُمناسب لمتالميذ:1
تحديد األسموب المناسب لتقديـ الموضوع والمواطف التي سيمنح فييا المتعمموف  - أ

 لالسترساؿ في الكالـ.الُفرص لمكالـ وكيفية إثارة المتعمميف 
تحديد أفكار الموضوع وخاصة اليدؼ المياري عمى أف يكوف التركيز عمى  - ب

ميارة واحدة مف ميارات الكالـ ويأتي التخطيط الكتابي كترجمة لما ُخطِّط 
 ذىنيًا.

 :عناصر اإلعداد الكتابي لدرس التعبير الشفوي:2
 المادة(. –الحصة  –اإلطار العاـ )التاريخ  - أ

 الموضوع.عنواف  - ب
أىداؼ الدرس: ومنيا اليدؼ المياري والذي ُيفضؿ أف يركز عمى ميارة  - ت

واحدة أو أكثر مف ميارة فرعية تنتمي لميارة أساسية واحدة وغالبًا ما يستخدـ 
 يتحدث(. –ُيعبر يكوف جممة  –الُمدرَّس األفعاؿ السموكية )ينطمؽ 

المرحمة االبتدائية  الوسائؿ التعميمية مستخدمة وىي ضرورة وخاصة لتالميذ - ث
وغالبًا ما تكوف مجموعة مف الصور المستخدمة أو نماذج أو عيِّنات يدور حوليا 

عانات لمحديث.  الكالـ وتمثِّؿ حوافز وا 
 : خطوات السير في الشرح )إجراءات التنفيذ(:3
  التمييد: - أ

وذلؾ عف طريؽ التييئة النفسية ثـ التقديـ لمموضوع وصواًل إلى العبارة أو نص 
 الموضوع.
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  عرض العبارة: - ب
ويشمؿ العرض كتابة العبارة عمى السبورة وقراءتيا قراءة جيرية نموذجية مف ِقَبؿ  

المعمـ وواحد أو اثنيف مف الُقرَّاء الذيف يجيدوف القراءة وُيختتـ العرض بتفسير العبارة 
 ة.وشرح مفرداتيا الصعبة موجيًا سؤااًل لتالميذه لمتأكد مف فيميـ ليذه العبار 

  المناقشة: - ت
لة وتشجع التالميذ عمى  وتتضمف مجموعة مف األسئمة التي تتطمب إجابات مطوَّ

الُمشاركة والتحدُّث لكؿ فكرة أطرح مجموعة مف األسئمة ويستنتج المتعمموف مف ىذا 
الممخص فكرة ُتسجَّؿ عمى السبورة وينتقؿ المعمـ إلى جزء آخر مف المناقشة فيطرح 

جيب عنيا التالميذ ثـ يقوـ بتمخيص اإلجابات واستنتاج فكرتيا عددًا مف األسئمة وي
 وتسجيميا عمى السبورة وىكذا حتى تستغرؽ المناقشات جميع أفكار الموضوع.

  األفكار: - ث
ُتسجَّؿ عمى السبورة وُيراعى أف تكوف مف استنتاج المتعمميف وعمى المعمـ احتراـ 
أفكارىـ والوصوؿ إلى أدؽ تعبير يقترب مما سجمو في إعداده ويحذر أف تسّجؿ 

األفكار جممة واحدة قبؿ المناقشة أو في نيايتيا فاألفضؿ أف ُتسجؿ فكرة فكرة وفقًا 
 اه المتعمميف ال أف ُتعرض عمييـ مف ِقبؿ المعمـ.لسير المناقشات وأف ُتؤخذ مف أفو 

  الحديث عف األفكار: - ج
ُعقب تسجيؿ كؿ فكرة يقرؤىا المعمـ قراءة جيرية وُيطمب مف تالميذه أف يقـو أحدىـ 
بالتعبير الشفوي عنيا وذلؾ باالستجابة مف إجابات زمالئو عف األمثمة المرتبطة بيذه 

 الفكرة.
  التقويـ )تقويـ الكالـ(:  - ح

خطوة ميمة لعالج ما فيو مف أخطاء وتنمية مياراتو ويكوف الكالـ مركزًا عمى 
الميارات المقصودة فال يفيد كثيرًا تشتت عممية التقويـ واستغراقيا لجميع الميارات، 
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ـ النموذج الصحيح لمنطؽ أو االستخداـ،  ولفاعمية التقويـ يجدر بالمعمـ أف يقوِّ
ويمكف أف يمفت أنظار تالميذه أثناء المناقشات وُيطمب مف المتعمـ أف ُيقمدوه 

 والتعميقات إلى توخي الدقة في الميارة المحددة لمتنمية ضمف أىداؼ الدرس.
 :الواجب: 4

عادة صياغتيا  ُيكمؼ المعمـ تالميذه باستحضار المناقشات واألحاديث والتعميقات وا 
 في ذىنو ثـ كتابة الموضوع فيما بعد.

 :النشاط: 5
 عبر اإلذاعة المدرسية أو في المناسبات المختمفة داخؿ المدرسة وخارجيا.التحدُّث 
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 قسـ النحو
 

 الفعؿ الماضي.-1
 الفعؿ المضارع.-2

 فعؿ األمر.-3
 األفعاؿ الخمسة.-4
 األفعاؿ الناقصة.-5
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 المبتدأ والخبر
 

  تعريؼ المبتدأ:
ىو اسـ مرفوع نبتدئ بو الجممة وىو الذي نريد أف نتحدث أو نخبر عنو بالخبر، 

ـُ سالٌح.   نحو: العم
  أنواعو:
 اسـ صريح، نحو: إرادٌة الشعِب قويٌة. - أ

 ضمير منفصؿ، نحو: نحف أبناُء سورية.  - ب
 مصدر مؤوؿ، نحو: قاؿ تعالى: " وأف تصبروا خيٌر لكـ....".  - ت

 ويأتي نكرة إذا أفادت النكرة معنًى إضافيًا، مف ذلؾ:المبتدأ يجب أف يكوف معرفة، 
 إذا سبقت بنفي أو استفياـ، نحو: ما أحٌد قادـٌ،  ىؿ كسوٌؿ ناجٌح؟ - أ

 إذا دّلت عمى الدعاء، قاؿ تعالى: " ويٌؿ لممطففيف".  - ب
إذا وصفت أو أضيفت، نحو: قاؿ تعالى: " قوٌؿ معروٌؼ خيٌر مف   - ت

 ٌر مف كثير منقطع.صدقة يتبعيا أذًى". قميٌؿ دائـٌ خي
إذا كاف الخبر شبو جممة )جار ومجرور أو ظرؼ( متقدمًا عمى   - ث

 المبتدأ، نحو: في الصدِؽ راحٌة، بيننا ثقٌة. 
 

  تعريؼ الخبر:
 ىو االسـ المرفوع الذي يخّبر بو عف المبتدأ، نحو: الشييُد مكّرـٌ.

  أنواعو:
 اسـ مفرد، نحو: الفدائيوف أوفياُء ألمتيـ. - أ

 جممة اسمية، نحو: الشعُب )ثورُتو قويٌة(.  - ب
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 جممة فعمية، نحو: الشعُب )يكرـُ شيداءه(.  - ت
شبو جممة، ) جار ومجرور أو ظرؼ( نحو: النصُر لنا، الرحمُة   - ث

 صباحًا. 
  - ج

 وجوب حذؼ الخبر:
يجب حذفو إذا كاف كونًا عامًا، وال بّد مف دليؿ عميو كالجار والمجرور أو الظرؼ، 

أو إذا الفجائية، أو أداة الشرط "لوال" نحو: لوال المطُر ليمؾ الناُس، خرْجُت فإذا 
 الظممُة. 

 جر الخبر:
الخبر اسـ مرفوع ويجوز أف يجر بحرؼ الجر الزائد ) الباء ( إذا كاف في سياؽ 

 نحو قولو تعالى:النفي، 
 " وما ربُّؾ بظاّلـٍ لمعبيد". 
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 األحرؼ المشبية بالفعؿ 
, ليت, لعؿّ     , لكفَّ , كأفَّ , أفَّ  إفَّ

 معانييا:
سميت مشبية بالفعؿ ألّف ليا معاف تشبو الفعؿ فالحرفاف "إّف، أّف" معناىما التوكيد، 

االستدراؾ، و" ليت" معناىا التمني، و" لعّؿ" و" كأّف" تأكيد التشبيو، و" لكّف" معناىا 
 معناىا الترجي.

وتمحؽ بيذه األحرؼ "ال" النافية لمجنس فتعمؿ عمؿ "إّف" ويشترط أف يكوف اسميا 
وخبرىا نكرتيف، وأاّل يفصؿ بيف "ال" واسميا أّي فاصؿ، وأاّل تسبؽ بحرؼ جر. نحو: 

 ال غاشَّ رابٌح.
 أحكاـ اسميا وخبرىا:

لمحرؼ المشبو بالفعؿ الصدارة يميو االسـ فالخبر، ولكف يجب أف يتأخر   -1
االسـ ويتقدـ الخبر الظرؼ أو الجار والمجرور إذا دخمت الالـ المزحمقة عمى 
االسـ، نحو: " إّف في قوِؿ الحؽِّ لشجاعٌة"، أو إذا كاف في االسـ ضمير يعود 

 عمى الخبر، نحو:" إّف في القاعِة طاّلَبيا".
ؿ الـ االبتداء عمى خبر "إّف" فتسّمى الالـ المزحمقة، وتدخؿ عمى اسـ تدخ -2

"إّف" إذا كاف الخبر شبو جممة قد تقّدـ، نحو: "إّف في التاريخ لعبرًة"، ونحو: " 
 إّف المناضميف ألقوى".

 اتصاؿ ما الزائدة بيذه األحرؼ:
جممة الفعمية إذا اتصمت ما الزائدة بيا كّفتيا عف العمؿ، وجعمتيا تدخؿ عمى ال

 واالسمية، نحو: إّنما تعمُؿ الثورُة في سبيؿ الكادحيف، ونحو: إّنما األحراُر إخوٌة.
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 أحكاـ ىمزة "إّف":
 تكسر ىمزة "إّف" في مواضع أىّميا: - أ

ـَ  -1 إذا وقعت في بداية الكالـ أو في بداية جممة مستأنفة. نحو: إّف العم
 نوٌر، أيُّيا الشباُب إّنكـ أمؿ األّمة،

 ا وقعت بعد القوؿ، نحو: قاؿ لنا المعمـ: إّف الحياَة عقيدٌة وجياٌد.إذ -2
 إذا وقعت في صدر جممة جواب القسـ، نحو: واهلل إّف المنافقيف لكاذبوف. -3

 
 فتح ىمزة "أّف": - ب

تفتح ىمزتيا إذا أمكف تأويميا مع ما بعدىا بمصدر يقع موقع االسـ المرفوع 
أو المنصوب أو المجرور، نحو: يسّرني أّف الثورَة الفمسطينيَة قويٌة، ونحو: 

 عمْمُت أّف الّنجاح محّقٌؽ، ونحو: يقاتُؿ الفدائيُّ ألّنو مؤمف بالّنصِر. 
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 األفعاؿ الناقصة                                   
 سبب التسمية:

لمفعؿ في المغة وظيفتاف: الداللة عمى الحدث والداللة عمى الزمف، وقد سميت 
األفعاؿ الناقصة بيذه التسمية ألنيا تدؿ عمى الزمف وينقصيا الداللة عمى الحدث، 

 وتقسـ إلى قسميف: كاف وأخواتيا، وكاد وأخواتيا.
 كاف وأخواتيا 

 
كاف، وأصبح، وأضحى، وظّؿ، وأمسى، وبات، وصار، ومازاؿ، وما برح، وما فتئ، 

وما انفّؾ، وماداـ وليس. تدخؿ عمى الجممة االسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسميا 
 وتنصب الخبر ويسمى خبرىا.

 نحو: أصبَحْت الحّريُة ىدفًا. وتقسـ إلى ثالثة أقساـ:
 تاـ التصرؼ:-1

كاف، أصبح، أمسى، ظّؿ، بات، صار " فيأتي منيا الماضي والمضارع وىي " 
  واألمر.

 نحو: كاَف محمٌد كريمًا، وسيكوف محمٌد كريمًا، وكف كريمًا.
 ناقص التصّرؼ:-2

ويأتي منيا الماضي والمضارع فقط،  وىي " مازاؿ، ما انفّؾ، ما برح، ما فتئ "
نيي. نحو: ال تبرْح مكّبًا عمى  ويشترط فييا أف تسبؽ بنفي وتدؿ عمى الدعاء، أو

 عممؾ، وال زاؿ قمُبَؾ عامرًا باإليماف.
 جامد ال يتصّرؼ: -3

وىي " ليس، ماداـ" و "ما" في "ما داـ" مصدرية زمانية، تؤوؿ ىي وما بعدىا 
 بمصدر ينوب عف ظرؼ الزماف، نحو: سأقوؿ الحؽَّ ما دْمُت حّيًا.



55 
 

ؿ عمى الحدث والزماف أصبح تامًا إذا دّؿ الفعمجيء بعض ىذه األفعاؿ تاّمًا: 
يكتفي بفاعمو المرفوع، ويمكف أف تصبح األفعاؿ الناقصة تامة ماعدا " ما فتئ، 

 ما زاؿ، ما انفؾ، ما برح، ليس" 
قاؿ تعالى: فسبحاف اهلل حيف تمسوف وحيف تصبحوف". فالفعالف ) تمسوف 

 وتصبحوف( تاماف ألنيا يدالف عمى الحدث والزمف.
 

 خواتياكاد وأ     
أىميا " كاد، أوشؾ"، نحو: أوشَؾ ظالـُ الجيِؿ أف ينقشَع،  أفعاؿ المقاربة:-1

 ونحو: تكاد األزمُة االقتصاديُة العالميُة تنفرُج.
 أعميا " عسى" نحو: عسى اهلُل أف يشفَي المريض". أفعاؿ الرجاء:-2
فيو، كثيرة ألنيا كؿ فعؿ يدؿ عمى البداية بالخبر أو الشروع أفعاؿ الشروع: -3

ومنيا: " أنشأ، جعؿ، طفؽ،..." نحو: َطِفَؽ الجنوُد يمقوَف قنابَميـ عمى قافمة 
."  العدوِّ

 أحكاـ أخبارىا:
"كاد" خبره جممة فعمية فعميا مضارع مسندًا غمى ضمير يعود إلى اسميا.   -1

 نحو: كاد الميُؿ ينقضي.
مضارع أوشؾ وعسى : خبر ىذيف الفعميف يجوز أف يكوف جممة فعمية فعميا  -2

أو مصدرًا مؤواًل مف "أف" والفعؿ المضارع، نحو: عسى الكرُب ينجمي، 
 وتقوؿ: أف ينجمَي.

 أفعؿ الشروع: أخبارىا ال تقترف بػ "أف".  نحو: شرْعُت أكتُب القصَة .  -3
 فأخبارىا دائمًا جممة فعمية فعميا مضارع.
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 األفعاؿ
 أوال: الفعؿ الماضي:                             

ىو ذلؾ الفعؿ الذي يدؿ عمى حدث شيء وقع في الزمف الماضي مثؿ:  تعريؼ:
 حّج، أكؿ، شرب، أو بعبارة أخرى ىو ما دؿ عمى حدث وقع في زمف قبؿ التكمـ.

 مف العالمات الدالة عمى الفعؿ الماضي: عالماتو:
 قبولو لتاء لمتأنيث الساكنة مثؿ: حجت، أكمت، شربت. -1
 قبولو لتاء الضمير. -2

 لفعؿ الماضي:بناء ا
 : بناؤه عمى الفتح  (1

 وذلؾ في الحاالت اآلتية: 
 إذا لـ يتصؿ بو شيء مثؿ حّج، أكؿ ، شرب. - أ

 إذا اقترنت بو تاء التأنيث الساكنة، مثؿ: أكمت، شربت. - ب
 إذا اقترنت بو ألؼ االثنيف. - ت

 كيفية إعراب الفعؿ الماضي في حالة بنائو عمى الفتح:
  إذا كاف الفعؿ صحيحا مثؿ أكؿ فإنو يعرب كما ياتي: فعؿ ماضي مبني عمى

 الفتح.
  ،إذا كاف الفعؿ الماضي معتؿ اآلخر باأللؼ سواء أكانت مقصورة مثؿ مشى

أـ طويمة مثؿ: ىجا، دعا، فإف الفتحة ىنا تقدر عمى األلؼ لتعذر النطؽ بيا 
األلؼ منع مف  فتعرب مشى: فعؿ ماضي مبني عمى الفتحة المقدرة عمى

 ظيورىا تعذر النطؽ بيا.
  إذا كاف الفعؿ الماضي معتؿ اآلخر باأللؼ واقترنت بو تاء التأنيث الساكنة

ىجا، فإذا دخمت عمييما تاء التأنيث الساكنة اختفى األلؼ،  -مثؿ مشا
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فيصيراف عمى ىذه الصورة: مشت، ىجت فيعرب: مشت: فعؿ ماضي مبني 
 لؼ المحذوفة اللتقاء الساكنيف.عمى الفتحة المقدرة عمى األ

 بناؤه عمى الضـ:   (2
مثؿ شربوا أكموا. إال إذا كاف  بواو الجماعةويكوف ذلؾ في حالة اقترانو  

ىجوا  –الفعؿ الماضي معتؿ اآلخر واقترنت بو واو الجماعة، مثؿ: مشوا 
فإف الضمة تحذؼ مع حرؼ العمة ويحؿ محميا فتح ما قبؿ حرؼ العمة 

 وذلؾ لاللتقاء الساكنيف.
 : بناؤه عمى السكوف  (3

 وذلؾ في الحاالت اآلتية:
ؿ المتحركة مثؿ شربُت، شربَت، شربِت. إذا اقترف الفعؿ الماضي بتاء الفاع - أ

ويكوف إعرابو: فعؿ ماضي مبني عمى السكوف التصالو بضمير الرفع 
 المتحرؾ، والتاء ضمير متصؿ في

 إذا اقترف الفعؿ الماضي بتاء الفاعميف )جمع( مثؿ شربنا، أكمنا.  - ب
 إذا اقترف الفعؿ الماضي بنوف النسوة مثؿ: شربف، أكمف.   - ت
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 الفعؿ المضارع ثانيا:
ىو الفعؿ الذي يدؿ عمى حدوث فعؿ الحاضر أو المستقبؿ، مثؿ: يأكؿ تعريؼ: 

ويشرب، فيو صالح ألف يأكؿ في الحاضر أي في زمف التكمـ أو في ما يستقبؿ مف 
 الزماف.

 عالماتو: 
 قبولو أحد حروؼ المضارعة )أنيت(.  -1
 دخوؿ سيف االستقباؿ عميو.  -2
 دخوؿ سوؼ عميو.  -3
 وقوعو بعد لـ.صحة   -4

 أحكاـ الفعؿ المضارع
 بناء الفعؿ المضارع: -[1

 يكوف الفعؿ المضارع مبنيا في الحاالت اآلتية:
 :السكوفيكوف الفعؿ المضارع مبنيا عمى  - أ
 إذا اقترنت بو نوف النسوة مثؿ يشربف ويأكمف. 
 :الفتحيكوف الفعؿ المضارع مبنيا عمى  - ب
 لتشربّف المبف، لتأكمف المحـ.إذا اقترف بنوف التوكيد الثقيمة نحو:  -1
 إذا اقترف بنوف التوكيد الخفيفة نحو: لتذىبْف ولتشربْف. -2

  إعراب الفعؿ المضارع: -[2
زوما إذا انتفت يكوف الفعؿ المضارع معربا أي قد يكوف مرفوعا أو منصوبا أو مج

يد ة الذكر والمتمثمة في عدـ اقترانو بنوف النسوة أو نوف التوكبقشروط بنائو السا
 بقسمييا الثقيمة والخفيفة.
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 :حاالت رفع المضارع 
 يكوف المضارع مرفوعا حسب ما ياتي: 

 إذا لـ تتقدمو أداة مف أدوات النصب. - أ
.  - ب  إذا لـ تتقدمو أداة مف أدوات الجـز

 عالمات رفع الفعؿ المضارع
 يرفع المضارع بالضمة إذا كاف صحيح اآلخر مثؿ يذىب ويأكؿ. (1
المقدرة عمى آخره لتعذر النطؽ بيا إذا كاف المضارع  يرفع المضارع بالضمة  (2

 معتؿ اآلخر باأللؼ مثؿ: يرضى ويسعى.
فيعرب الفعؿ يرضى كما ياتي: فعؿ مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عمى آخر 

 لتعذر النطؽ بيا. 
يرفع المضارع بالضمة المقدرة عمى آخره الستثقاؿ النطؽ بيا إذا كاف معتؿ  (3

سمو. فيعرب ىذا الفعؿ: فعؿ مضارع مرفوع بالضمة اآلخر بالواو مثؿ ي
 المقدرة عمى آخره منع مف ظيورىا استثقاؿ النطؽ بيا.

يرفع المضارع بالضمة المقدرة عمى آخره الستثقاؿ النطؽ بيا إذا كاف معتؿ  (4
اآلخر بالياء مثؿ يقضي، فيعرب ىذا الفعؿ: فعؿ مضارع مرفوع بالضمة 

 ا استثقاؿ النطؽ بيا.المقدرة عمى آخره منع مف ظيورى
يرفع المضارع بثبوت النوف إذا كاف مف األفعاؿ الخمسة مثؿ: تكتبيف،  (5

يكتباف، تكتباف، يكتبوف، تكتبوف. فتعرب ىذه األفعاؿ: فعؿ مضارع مرفوع 
 بثبوت النوف ألنو منت األفعاؿ الخمسة.
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  :حاالت نصب الفعؿ المضارع  
 حسب ما ياتي:  منصوباً يكوف المضارع 

 إذا تقدمتو إحدى أدوات النصب: أف، لف، إذف، كي. - أ
إف ذاكرت جيدا لف ترسَب، أريد أف أكـر المجتيد، سأعمؿ بجد إذف تفوز  

 بسرعة كي تصؿ إلى خط النياية.  اركضبالجائزة، 
وتعرب الفعؿ ترسب: فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو الفتحة 

 الظاىرة  في آخره.
 ـمنصوبا بأف المضمرة جوازا وذلؾ بعد اليكوف الفعؿ المضارع  - ب

التعميؿ نحو: افعؿ الخير لتفوز بالجنة. يكوف إعراب الفعؿ تفوز: فعؿ 
 مضارع منصوب بأف المضمرة جوازا بعد الـ التعميؿ.

 يكوف الفعؿ المضارع منصوبا بأف المضمرة وجوبا وذلؾ بعد أربع: - ت
رط أف تكوف مسبوقة الـ الجحود: ولمتمييز بينيا وبيف الـ التعميؿ يشت -1

بكوف منفي نحو: ما كاف ليفوَز الطالب لوال اجتياده، ويعرب الفعؿ 
 يفوز: فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وجوبا بعد الـ الجحود.

حتى الغائية )التي بمعنى: إلى أف(: اعبد اهلل حتى تموَت. تعرب   -2
 تموت: فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة وجوبا بعد حتى الغائية.

اء السببية: وأطمؽ عمييا ذلؾ ألف ما بعدىا يكوف سببا لما قبميا، ف  -3
 ويشترط في نصب الفعؿ المضارع بعدىا ما ياتي: 

أف تكوف مسبوقة بطمب )أمر نيي، استفياـ( نحو: اجتيد فتنجَح، ال  -
تيمؿ فترسَب، ىؿ عممت فتنجَح. يعرب الفعؿ ترسب: فعؿ مضارع 

 السببية. منصوب بأف المضمرة وجوبا بعد الفاء
 قاؿ الشاعر: 

 إلى سميماف فنستريحا   ⃰يا ناؽ سيري عنقا فسيحا   



61 
 

أف تكوف مسبوقة بنفي نحو: ال يمعب العاقؿ بالنار فيحترَؽ. يعرب  -
 الفعؿ يحترؽ: فعؿ مضارع منصوب بأف المضمرة بعد الفاء السببية.

ة واو المعية: ويشترط فييا ما يشترط في فاء السببية بأف تكوف مسبوق  -4
بنفي أو طمب نحو: ال تعد الناس وتخمَؼ. ويعرب الفعؿ تخمَؼ: فعؿ 

 مضارع منصوب بأف المضمرة بعد واو المعية.
 فعمت إذا عميؾ عار   ⃰قاؿ الشاعر: ال تنو عف خمؽ وتأتي مثمو   

 عظيـ
 عالمات نصب المضارع

 عمى آخره وذلؾ: بالفتحة الظاىرةينصب المضارع  (1
نحو: لف ينجَح الكسوؿ. تقوؿ في إعراب  إذا كاف الفعؿ صحيح اآلخر - أ

الفعؿ: ينجَح: فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة 
 عمى آلخره.

مثؿ: لف يأتَي الظمـ  إذا كاف الفعؿ المضارع معتؿ اآلخر بالياء - ب
بالخير. تقوؿ : يأتي: فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو الفتحة 

 الظاىرة عمى آلخره.
نحو: لف يجفَو الولد البار  الفعؿ المضارع معتؿ اآلخر بالواوإذا كاف  - ت

والديو. تعرب: يجفَو: فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو الفتحة 
 الظاىرة عمى آلخره.

عمى آخره لتعذر النطؽ بيا إذا كاف  بالفتحة المقدرةينصب الفعؿ المضارع  (2
لفعؿ تشقى: فعؿ معتؿ اآلخر باأللؼ نحو: لف تشقى بجمساء الخير. يعرب ا

مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى آخر منع ظيورىا 
 تعذر النطؽ بيا.
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إذا كاف مف األفعاؿ الخمس نحو: لف  بحذؼ النوفينصب الفعؿ المضارع  (3
تذىبي، لف تذىبا، لف يذىبا، لف تذىبوا، لف يذىبوا. تقوؿ في إعراب تذىبا: 
فعؿ مضارع منصوب بمف وعالمة نصبو حذؼ النوف ألنو مف األفعاؿ 

 .مبني عمى السكوف في محؿ رفع فاعؿالخمسة وألؼ االثنيف ضمير متصؿ 
 

 :حاالت جز ـ الفعؿ المضارع 
 الفعؿ المضارع مجزوما في الحاالت اآلتية: يكوف

 أحد الحروؼ الجازمة وىي:إذا تقدمو  - أ
 لـ، لما، الـ األمر، ال الناىية.  

مثؿ: لـ يأت الطالب لقاعة الدرس، جاء الصيؼ ولما نذىْب بعد البحّر، 
لتشرب الدواء، ال تجادْؿ بالباطؿ. ُيعرب الفعؿ: يأِت: فعؿ مضارع 

 جزمو حذؼ حرؼ العمة.مجزوـ بمـ وعالمة 
نذىب: فعؿ مضارع مجزـو بمما وعالمة جزمو السكوف الظاىر عمى 

 آخره.
تشرِب: فعؿ مضارع مجزـو بالـ األمر وعالمة جزمو السكوف الذي 

 عوض بالكسر اللتقاء الساكنيف.
تجادْؿ: فعؿ مضارع مجزـو بال الناىية وعالمة جزمو السكوف الظاىر 

 عمى آخره.
 الفعؿ المضارععالمات جـز 

 السكوف: (1
إذا كاف الفعؿ المضارع صحيح اآلخر مثؿ: لـ يشرْب ال تمعْب، كانت عالمة 

 جزمو السكوف. 
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 حذؼ حرؼ العمة: (2
إذا كاف الفعؿ المضارع معتؿ اآلخر باأللؼ أو بالياء أو بالياء نحو: ال ترض 

 متبخترا. بغير عظائـ األمور، ال تيج الناس فيقذفوؾ بالحؽ وبالباطؿ ، ال تمش
تقوؿ في اإلعراب: ترَض: فعؿ مضارع مجزـو بال الناىية وعالمة جزمو 
: ترضى(. وقس عمى ذلؾ  حذؼ حرؼ العمة )األلؼ في صورتو قبؿ الجـز

 في تمشي وتيجو.
 

 :حذؼ النوف مف آخره (3
إذا كاف مف األفعاؿ الخمسة يكوف جزمو بحذؼ النوف مف آخره، مثؿ: لـ  

 تكتبي، لـ تكتبا، لـ يكتبا، لـ تكتبوا، لـ يكتبوا.
 تقوؿ في اإلعراب: 

تكتبي: فعؿ مضارع مجزـو بمـ وعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو مف  -
األفعاؿ الخمسة وياء المخاطبة ضمير متصؿ مبني عمى السكوف في 

 اعؿ.محؿ رفع ف
تكتبا: فعؿ مضارع مجزـو بمـ وعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو مف  -

األفعاؿ الخمسة وألؼ اإلثنيف ضمير متصؿ مبني عمى السكوف في 
 محؿ رفع فاعؿ.

يكتبوا: فعؿ مضارع مجزـو بمـ وعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو مف  -
األفعاؿ الخمسة وواو الجماعة ضمير متصؿ مبني عمى السكوف في 

 فاعؿ.محؿ رفع 
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 ثالثا: فعؿ األمر 
تعريؼ: ىو الفعؿ الذي يدؿ عمى طمب وقوع مف الفاعؿ المخاطب بعد زمف التكمـ 

 مثؿ: كْؿ، اشرْب، ذاكْر.
 عالماتو: لو عالمتاف: 

 قبولو ياء المخاطبة، مثؿ: كمي، اشربي، ذاكري. -1
2-  . ، ادخمفَّ  قبولو نوف التوكيد مع كونو يدؿ عمى الطمب، مثؿ: اشربفَّ

 
 أحواؿ بناء فعؿ األمر

 : كما في الحالتيف اآلتيتيف:بناؤه عمى السكوف (1
 إذا كاف صحيح اآلخر ولـ يتصؿ بو شيء، مثؿ: اذىب، العْب. - أ

 إذا كاف صحيح اآلخر واتصمت بو نوف النسوة، مثؿ: اذىبْف، العبْف. - ب
 : بناؤه عمى حذؼ حرؼ العمة (2

ء، مثؿ: انَو، ارَؽ، اىُج، وذلؾ إذا كاف معتؿ اآلخر باأللؼ أو بالواو أو باليا
 امِض، اسـُ امِش.

 وذلؾ في الحالتيف اآلتيتيف: بناؤه عمى الفتح: (3
 إذا اقترنت بو نوف التوكيد الثقيمة، مثؿ: اشربفَّ الدواء ولو كاف مرا. - أ

 إذا اقترنت بو نوف التوكيد الخفيفة، مثؿ: اكرمْف مف يراجع دروسو - ب
 : بناؤه عمى حذؼ النوف (4

المضارع مف األفعاؿ الخمسة، أو تقوؿ: يبنى فعؿ األمر عمى وذلؾ إذا كاف 
حذؼ النوف أي عمى ما يجـز بو مضارعو. إذا اتصمت بو ياء المخاطبة 

 )اذىبي(، أو ألؼ االثنيف )اذىبا(، أو واو الجماعة )اذىبوا
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 األفعاؿ الخمسة و إعرابيا

الجماعة أو ألؼ تعريؼ : األفعاؿ الخمسة ىي كؿ فعؿ مضارع اتصؿ بو واو 
تمعبيف [ و المتأمؿ لألمثمة  -يمعباف  -االثنيف أو ياء المخاطبة المؤنثة ] يمعبوف 

السابقة يجد أنيا ثالثة فقط و ليست خمسة إًذا فمماذا ُتسمي األفعاؿ الخمسة ؟ و 
نجيب عمي ىذا السؤاؿ بأف واو الجماعة و ألؼ االثنيف يأتي معيما ضمير 

ب أما ياء المخاطبة المؤنثة فمف اسميا تأتي مع المخاطب المخاطب و ضمير الغائ
 فقط

 أنتـ تمعبوف 
 ىـ يمعبوف
 أنتما تمعباف
 ىما يمعباف
 أنِت تمعبيف

 [ تمعبيف -يمعباف  -تمعباف  -يمعبوف  -تمعبوف  ]بيذه الصورة نجد أنيا خمسة فعاًل 

 إعراب األفعاؿ الخمسة
واو الجماعة أو ألؼ االثنيف أو ياء ف األفعاؿ الخمسة ىي فعؿ مضارع اتصؿ بو أل

المخاطبة المؤنثة فيي ُتعب إعراب المضارع رفًعا و نصًبا و جزًما و يكوف عالمة 
إعرابيا " النوف " بثبوتيا أو حذفيا و ىي عالمة فرعية كما ذكرنا في تدوينة عالمات 

 . اإلعراب األصمية و الفرعية في األفعاؿ
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 : نصب األفعاؿ الخمسة

حتي  -كي  -لف  -األفعاؿ الخمسة إذا ُسيقت بأداة مف أدوات النصب ) أف  تُنصب
 " الـ التعميؿ ( و يكوف عالمة نصبيا " حذؼ النوف -

 : أمثمة
 البد أْف تبكروا إلي العمؿ

 أف : حرؼ نصب مبني عمي السكوف
تبكروا : فعؿ مضارع منصوب بأف و عالمة نصبو حذؼ النوف ألنو مف األفعاؿ 

 . ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ " و " واو الجماعة الخمسة ،

 الطالباف لْف ينجحا إال بالمذاكرة
 لف : حرؼ نصب مبني عمي السكوف

فعؿ مضارع منصوب بمف و عالمة نصبو حذؼ النوف ألنو مف األفعاؿ  : ينجحا
 . الخمسة ، و " ألؼ االثنيف " ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ

 عمي رشاقتؾمارسي الرياضة حتي تحافظي 
 حتي : حرؼ نصب مبني عمي السكوف

تحافظي : فعؿ مضارع منصوب بحتي و عالمة نصبو حذؼ النوف ألنو مف األفعاؿ 
 . الخمسة ، و " ياء الخاطبة المؤنثة " ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ
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 : جـز األفعاؿ الخمسة
الـ  -" ال " الناىية  -ُتجـز األفعاؿ الخمسة إذا ُسيقت بأداة مف أدوات الجـز ) لـ 

 " األمر ( و يكوف عالمة جزميا " حذؼ النوف
 : أمثمة

 أنتـ لـ تتقنوا عممكـ لذلؾ كسدت بضاعتكـ
 لـ : حرؼ جـز مبني عمي السكوف

تتقنوا : فعؿ مضارع مجزـو بمـ و عالمة جزمو حذؼ النوف ألنو مف األفعاؿ 
 . عؿالخمسة ، و " واو الجماعة " ضمير مبني في محؿ رفع فا

 ال تتبعا خطوات الشيطاف 
 ال : حرؼ جـز مبني عمي السكوف

تتبعا : فعؿ مضارع مجزـو بال الناىية و عالمة جزمو حذؼ النوف ألنو مف األفعاؿ 
 . الخمسة ، و " ألؼ االثنيف " ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ

 ِلتصمحي مف شأف أوالدؾ
 لػ : حرؼ جـز مبني عمي الكسر

مجزوـ بالـ األمر و عالمة جزمو حذؼ النوف ألنو مف تصمحي : فعؿ مضارع 
 . األفعاؿ الخمسة ، و " ياء الخاطبة المؤنثة " ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ

 : رفع األفعاؿ الخمسة
ُترفع األفعاؿ الخمسة إذا لـ ُتسبؽ بأداة النصب أو مف أدوات الجـز و يكوف عالمة 

  " رفعو " ثبوت النوف
 : أمثمة

 ف في عممكـأنتـ تخمصو 
تخمصوف : فعؿ مضارع مرفوع ألنو لـ يسبقو ناصب أو جاـز و عالمة رفعو ثبوت 
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ضمير مبني في محؿ رفع  " واو الجماعة "النوف ألنو مف األفعاؿ الخمسة ، و 
 . فاعؿ

 الصحفياف يجتيداف في عمميما
فعؿ مضارع مرفوع ألنو لـ يسبقو ناصب أو جاـز و عالمة رفعو ثبوت  : يجتيداف

 . النوف ألنو مف األفعاؿ الخمسة ، و ألؼ االثنيف " ضمير مبني في محؿ رفع فاعؿ

 أنِت تفخريف بما قدمِت لمبشرية
فعؿ مضارع مرفوع ألنو لـ يسبقو ناصب أو جاـز و عالمة رفعو ثبوت  :تفخريف 

ياء الخاطبة المؤنثة " ضمير مبني في محؿ  "النوف ألنو مف األفعاؿ الخمسة ، و 
 . ؿرفع فاع
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 المشتقات 
 : ىياأَلسماُء المشتقة 

 .اسـ الفاعؿ .1
 .واسـ المفعوؿ .2
 .والصفة المشبية .3
 .واسـ التفضيؿ .4
 .واسـ الزماف .5
 .واسـ المكاف .6
 واسـ اآللة. .7

 
تناسب بينيما في المعنى وتغيير في المفظ مثؿ الواالشتقاؽ َأخذ كممة مف ُأخرى مع 

 )َحسف( مف )حُسف(.
 المشتقات جميعًا المصدر.وَأصؿ 
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 اسـ الفاعؿ
 

 اسـ يشتؽ مف الفعؿ لمداللة عمى وصؼ مف قاـ بالفعؿ.
 

 إف السـ الفاعؿ حالتيف في صياغتو مف األفعاؿ.
  : َفاِعؿوىذا النوع يكوف عمى وزف  الثالثيإما أف يصاغ مف  -1

 .وَباَع َباِئع ،نحو : َشِرَب َشاِرب
  

ما أف يصاغ مف  -2 وىذا النوع يكوف عمى وزف المضارع مع إبداؿ  الثالثيغير وا 
 ما قبؿ آخره نحو : وكسرحرؼ المضارعة ميمًا مضمومة 

َدْرَبَخ ُمَدْرِبخ وَفتََّح ُمْفِتح واْنَكَسَر ُمْنَكِسر واْسَتْخَرَج ُمْسَتْخِرج ما لـ يكف قبؿ آخره ألفًا 
 اَؿ ُمْحَتاؿ.اْخَتاَر ُمْخَتار واْحتَ  فإف كاف ألفًا اثبتناه نحو :
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 مبالغة اسـ الفاعؿ
 

: وىي أسماء تدؿ عمى المبالغة، واإلكثار مف ويمحؽ باسـ الفاعؿ ِصَيُغ المبالغة
 القياـ بالفعؿ، ولذلؾ سميت )صيغ المبالغة( وىي ال تشتؽ إال مف الفعؿ الثالثي.

 
 وليا أوزاف مشيورة وىي : 
 عمـ عاّلـ، فتح فتاح .نحو :  َفعَّاؿ 
 .ِمْغَوارغار و  ،ِمْقَداـقدـ نحو :  وِمْفَعاؿ 
 .َشُكورشكر و  ظمـ ظموـ،نحو :  وَفُعوؿ 
 .َكِريـكـر و  ،َقِديرقدر نحو :  وَفِعيؿ 
 . فطف َفِطف ،َحِذرحذر نحو :  وَفِعؿ 
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 اسـ المفعوؿ
 

 مف وقع عميو الفعؿ. وصؼ مشتؽ يدؿ عمىوىو 
 يشتؽ مف الفعؿ المبني لممجيوؿ.

 
ما مف غير الثالثي .  وىو ضرباف : إما أف يكوف مف الثالثي وا 

 
 نحو :  : َمْفُعوؿفإف كاف مف الثالثي فيو عمى وزف  -1

 .َمْأُكوؿ وَمْشُروب وَمْضُروب وَمْشُكور وَمْعُمـو وَمْسُموب وَمْفُتوح 
 

ف كاف مف غير الثالثي فيو عمى وزف  -2 الفعؿ المضارع بعد إبداؿ حرؼ وا 
 ماقبؿ آخره نحو : مضمومة وفتح المضارعة ميماً 

 واْسَتَخَرَج ُمْسَتْخَرج . ،واْنَكَسَر ُمْنَكَسر ،َدْحَرج ُمَدْحَرج 
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 الصفة المشبية
 

 . صفة ثابتة في الموصوؼالالـز ليدؿ عمى الفعؿ وىي اسـ ِصْيَغ مف 
 مثؿ: )أعمى، أسمر، أعور(.

 
 َفُعَؿ.-َفِعؿَ  :ىماالفعؿ الالـز الذي يكوف عمى وزنيف وتصاغ مف 

 : َفِعؿِ مف باب  -1
 : إذا دّؿ الفعؿ الماضي الثالث الالـز عمى: فرح أو حزف:َفِعَمةالوزف األوؿ:  -
 وفِرح فِرحة.نحو : َطِرَب َطِرَبة  

 : إذا دَؿ عمى عيب أو لوف أو حميةَفْعالءالذي مؤنثو  َأْفَعؿَ مف  :الوزف الثاني
 نحو :  

  زرقاء.: أزوؽ لوفيدؿ عمى 
 .َأْعَوَر َعْوَراء: عيبيدؿ عمى 
 َأْىَيَؼ َىْيَفاء وَأْجَيَر َجْيَراء . :حميةيدؿ عمى 

 نحو :  َفْعَمىالذي مؤنثو  َفْعالفمف  الوزف الثالث:
 إذا دؿ عمى امتالء أو خمو أو حرارة بطف:

 .َغْضَباف َغْضَبىحرارة البطف: -1
 عمى امتالء: شبعاف شبعى -2
 ْطَشى وَيْقَظاف َيْقَظى .َعْطَشاف عَ عمى خمو:  -3



74 
 

 
 :أشيرىاعمى أوزاف  : َفُعؿَ باب  -2
 .ةٌ َحَسن نحو : َحُسَف َحَسفٌ  ؿٌ َفعَ   .1
 .َجُبف: جباف جبانةنحو : َفَعاؿ .2
 . وقر وقورنحو : ؿوَفع  .3
 . شجاع شجاعة نحو : ُفَعاؿ .4

 
 ىناؾ أوزاف مشتركة بيف البابيف منيا:

 كريـ, بخيؿ, سيؿ, صعب.
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 الزماف والمكاف ااسم
 
 الزماف والمكاف : اسما
 والثاني عمى مكانو . ، ليدؿ األوؿ عمى زماف وقوع الفعؿ الفعؿ:اسماف مشتقاف مف  
 

 مثاؿ: وىما إما أف يكونا مف فعؿ ثالثي أو مف غيره
 

 عمى وزف: الثالثيمف الفعؿ  -1
 : يكُتب، مْكتب، يقَرأ مْقرأ. منظر، مسعى.  َمْفَعؿ- 

 .َمْجِمَس  ،نحو : َمْضِربَ  َمْفِعؿ -   
 
 نحو: المفعوؿ اسـفيما عمى وزف  غير الثالثيوأما إذا كانا مف -2 
 َدْحَرْجُت ُمَدْحَرَج واْسَتْخَرْجُت ُمْسَتْخَرَج . 
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 اسـ اآللة
 

التي يحدث الفعؿ  لةاآلوىو اسـ مشتؽ مف الفعؿ الثالثي المتعدي ليدؿ عمى 
 . بواسطتيا

 
 ويصاغ عمى وزف : 

 
 نحو : ِمْفَصؿ وِمْصَعد وِمْشَرط  . ِمْفَعؿ -1
 نحو : ِمْفَتاح وِمْنَشار وِمْخَياط وِمْيَماز وِمْنَظار وِمْمَقاط . ِمْفَعاؿ -2
 .نحو : ِمْكَنَسة وِمْمَعَقةِمْفَعمة   -3
 .جّرارفّعاؿ:  -4
 .ثاّلجةفّعالة:  -5
 .ساطورفاعوؿ:  -6
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 التفضيؿ اسـ
ىذه يدؿ عمى شيئيف اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدىما عمى اآلخر في  سـ مشتؽا

 .الصفة

 العمـ أنفع مف الماؿ. 

وفي التحميؿ يتبيف أف العمـ والماؿ اشتركا في صفة واحدة وىي النفع، إال أف العمـ 
 زاد عمى الماؿ.

مف الفعؿ الثالثي عمى وزف )أفعؿ( وذلؾ إذا استوفى الشروط  اسـ التفضيؿُيصاغ 
 :اآلتية وىي أف يكوف

  رباعي ؾ"دحرج" بؿ نقوؿ "أكثر تدحرجا ثالثًيا )فال يجوز الصياغة مف فعؿ
 .)مف"، أو "أسرع تدحرجا مف" وال يجوز أف نقوؿ "أدحرج مف

  ("ؾ"كاف وأخواتيا فعؿ ناقصتاًما )فال يجوز الصياغة مف. 
 ال يجوز أف نصوغ اسـ التفضيؿ مف فعؿ منفي ففي جممة: "محمد ال مثبًتا )ف

يسرع كأحمد" تصاغ عمى وزف اسـ التفضيؿ باستخداـ اسـ تفضيؿ مناسب 
 .("محمد أكثر تميال مف أحمد" :فنقوؿ

  (ال يتصرؼ كنعـ وبئس فعاًل جامًدامتصرًفا )أي أف ال يكوف. 
 أي ليس مبنيا لممجيوؿ.مبنًيا لممعموـ ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
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   "ليست الصفة منو عمى وزف )أفعؿ( الذي مؤنثو فعالء ؾ"أحمر حمراء
سيارة "و"أسود سوداء" فال نقوؿ "سيارة محمد أحمر مف سيارة عمي" بؿ نقوؿ 

 ."يارة عميمحمد أكثر أو أشد حمرة مف س
  قابال لمتفاوت )أي أف يكوف مف األفعاؿ التي تقبؿ مفاضمة بعضيا عمى

فالف أموت مف "ومات فال نقوؿ  فنيبعض فيناؾ أفعاؿ ال تقبؿ التفاوت 
 )الف" فيذه أمور ال وجو لمتفضيؿ فيياف

 مثاؿ لألفعاؿ التي استوفت الشروط:

 كتب، أكتب. وعد أوعد، سار أسير قرأ أقرأ.

 

 ىناؾ ثالث صيغ عمى وزف أفعؿ في التفضيؿ محذوفة اليمزة ىي:  

 خير، شّر، َحّب.

 ال يصاغ اسـ التفضيؿ مف المبني لممجيوؿ أو المنفي أو غير القابؿ لمتفاوت.

 

  يصاغ اسـ التفضيؿ مف الفعؿ إذا لـ يستوؼ الشروط السابقة كميا بذكر
 عمى وزف )أفعؿ( مثؿ:  صيغة مناسبةمصدره منصوبا عمى التمييز بعد 

 .أو ما شابييا ، أقؿأشد، أعظـ، أكثر
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 اإلمالءقسـ 

 
 اؿ الشمسية والقمرية -1
 ىمزة الوصؿ وىمزة القطع.-2

 اليمزة المتوسطة.-3
 اليمزة المتطرفة.-4

 التاء المربوطة والتاء المبسوطة.-5
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 اؿ الشمسية والقمرية
 

   (الشمسيةتمفظ , تسمى ) أؿ ال اؿ ( التي تكتب الميا و )  - 1
  الـ تكتب وال تنطؽ، ويأتي بعدىا حرؼ مشدد.   •

 
عندما تختفي الالـ في نطؽ الكممات المبدوءة باؿ فيذا ال يعني إسقاطيا   •

 عند الكتابة، فيي تكتب وتسمى اؿ : )اؿ الشمسية(.
 

 
 روؼ االتية : تأتي اؿ الشمسية مع الكممات المبدوءة بالح  •
 ت، ث، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ؿ، ف  •

 
 عدد تمؾ الحروؼ أربعة عشر حرًفا ، جمعت في أوائؿ كممات البيت التالي :  •

 طب ، ثـ صؿ رحما تفز ، ضؼ ذا نعـ
  لمكـر .  دع سوء ظف، زر شػريفػاً 
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 (القمرية) اؿ ( التي تكتب الميا و تمفظ , تسمى ) أؿ 
 

وتنطؽ، ويتصؿ بيا حرؼ متحرؾ خاؿ مف التضعيؼ " الشدة " ، الـ تكتب  •
  وتكوف ساكنة . 

 
  الالـ في اؿ عندما تظير في النطؽ تسمى اؿ القمرية.  •

 
 تأتي اؿ القمرية مع الكممات المبدوءة بالحروؼ االتية:   •
 ء ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ؼ ، ؽ ، ؾ ، ـ ، ىػ ، و ، ي.   •
 
 : ا ، جمعت في العبارة التاليةعددىا أربعة عشر حرفً  •

  " ابغ حجؾ , وخؼ عقيمو" .              
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 ىمزة الوصؿ وىمزة القطع
 
 

 ) أ ( : ىمزة الوصؿ:
 ، تقرأ أوؿ الكالـ وتسقط في وسطوة وال يرسـ عمييا ىمزةألؼ في أوؿ الكمم 

 :مواضعيا
 في األفعاؿ: (1)

 مر الثالثي: اضرب، ، اذىب ، اخرج ، ارجع األ فعؿ  -1 
 -اندِحْر، اندحار   ماضي وأمر ومصدر الخماسي: اندَحَر، -2

 اقتصاد -اقتَصَد ، اقتِصْد 
 –ماضي وأمر ومصدر السداسي: استقبَؿ، استقبْؿ، استقباؿ -3

 استغَفَر ، استْغِفْر ، استغفار.
 

 اآلتية : األسماء: تنحصر ىمزة الوصؿ في األسماء  في (2)
امرآف،  ابف، ابنة، ابنـ، ابناف، ابنتاف، اثناف، اثنتاف، امرؤ، امرأة، اسـ، است، -  

 .امرأتاف، اسماف، ايمف
 

 في اؿ التعريؼ: القاضي، الشمس ، القمر ، الميؿ. (3)
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 : ىمزة القطع ) ب ( :
 

الكالـ. تقبؿ تأتي أوؿ الكممة ووسطيا، وىي تقرأ وتكتب وال تسقط في درج  ىمزة
، ترسـ فوقيا ىمزة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة َأ ُأ ، وترسـ تحتيا الحركات جميع

 ىمزة إذا جاءت مكسرة ِإ ... َأنا ُأنادي ِإنساف.
 :مواضعيا

 في األفعاؿ:      (1)
 خذًا.أخذ ، أ –أمر ، أمرًا   -الثالثي المبدوء بيمزة ومصدره: أكؿ، أكال  ماضي 1-
أحَسف ، أحِسْف،  –إضراب  باعي وأمره و مصدره: أضرَب، أضِرْب،ماضي الر  2- 

 إحساف.
 

 في األسماء:  (2)
 .في جميع األسماء عدا المذكورة في ىمزة الوصؿ

 
  .الحروؼ: جميعيا عدا ) اؿ ( التعريؼ في (3)
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 المتوسطة اليمزة  
 

 قاعدة عامة لكتابة اليمزة المتوسطة:         
عند كتابة اليمزة المتوسطة ، ننظر إلى حركتيا وحركة الحرؼ الذي سبقيا ونكتبيا 

 عمى ما يناسب أقوى الحركتيف . 
 : جميعاً أقوى الحركات       

 . ئػ أف تكتب اليمزة عمى نبرة ناسبوتو  :ػ الكسر1 
  .ؤواو  وتناسبو أف تكتب اليمزة عمى :ػ الضـ 2
  .أ األلؼ اليمزة عمىوتناسبو أف تكتب  :ػ الفتح3 
 .  ءأف تكتب اليمزة عمى السطر منفردة  ناسبوتو  ،أضعؼ الحركات :السكوف. 4.
 

  ) أ ( ػ اليمزة المتوسطة عمى األلؼ :
 تكتب اليمزة المتوسطة عمى األلؼ في الحاالت التالية :  
 َسَأؿلـ ، ػ إذا كانت اليمزة مفتوحة وسبقيا حرؼ مفتوح . مثؿ : َرَأى ، َرَأس ، يَتأَ  1
 ، َرَأؼ ، َرَأب ، َنَأى ، يَتَأخر ، اشَمَأز ، متَألؽ .  تَأسؼ،  متَأمؿ، 
ػ إذا كانت اليمزة مفتوحة وسبقيا حرؼ ساكف . مثؿ : فْجَأة ، مْسَألة ، يْسَأؿ ،  2

 مْرَأة ، وْطَأة ، مأْلَى ، يْجَأر .
ػ إذا كانت اليمزة ساكنة وسبقيا حرؼ مفتوح . مثؿ : َرْأى ، َمْأرب ، َرْأس ،  3

 َكْأس، َفْأس ، يْأخذ ، َبْأس ، َيْأتي ، َرْأب ، َدْأب . 
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 ) ب ( ػ كتابة اليمزة المتوسطة مفردة عمى السطر : 
 
كتبت أو واو ساكنة ألؼ ساكنة  وما قبميا المفتوحةػ إذا وقعت اليمزة المتوسطة  1

، تفاَءؿ ، يتثاَءب ، تتشاَءـ ، كفاَءة، جاَءؾ ،   مفردة عمى السطر؛ مثؿ : يتضاَءؿ
كفاَءتؾ ، تراَءى ، يتالَءـ ، مساَءلة ، قراَءة ، ساَءؾ ، واَءـ ، مالَءة، رداَءة ، 

    ، ممموَءة.مواَءمة
: ينوُءؾ، وسبقيا واو ساكنةمضمومة   ػ تكتب مفردة عمى السطر إذا جاءت 2

 . ُءهضو 
ػ تكتب مفردة إذا كانت مفتوحة بعد حرؼ صحيح ساكف، وجاء بعدىا ألؼ تنويف  3

،  . مثؿ : " جزَءاً  بعدىا  وال يمكف وصؿ ما قبؿ اليمزة بماالنصب أو ألؼ المثنى، 
 جْزَءاف " . 

أما إذا أمكف وصؿ ما قبميا بما بعدىا فتكتب عمى نبرة . مثؿ : " عبْئا ، عْبْئاف ، 
 دْفَئاف " . دْفَئا ، 
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 :  غير المنقوطة )النبرة() جػ ( ػ اليمزة المتوسطة عمى الياء 
تكتب اليمزة عمى نبرة في وسط الكممة ؛ إذا كانت مكسورة أو قبميا حرؼ مكسور،   

 وذلؾ عمى النحو التالي : 
ػ إذا كانت اليمزة مكسورة وسبقيا حرؼ مكسور . مثؿ : الناِشِئيف ، ِمِئيف ،  1

 متِكِئيف ، ماِلِئيف . 
 ػ إذا كانت مكسورة وسبقيا حرؼ مضمـو . مثؿ : ُنِئي ، ُسِئؿ ، ُرِئي ، ُوِئد .  2
  ػ إذا كانت مكسورة وسبقيا حرؼ مفتوح . مثؿ : يَئف ، يَئس ، سِئـ ، زِئير ، لِئيـ. 3 
 ػ إذا كانت مكسورة وسبقيا حرؼ ساكف . مثؿ : ساِئؿ ، حاِئط ، ضوِئية ، مرِئية. 4 
ت ، ِرَئة ، ِمَئة .  5  ََ  ػ إذا كانت مفتوحة وسبقيا حرؼ مكسور . مثؿ : ِفَئة ، ظمِئ
ػ إذا كانت مضمومة وسبقيا حرؼ مكسور . مثؿ : مينُِّئوف ، يستمِرُئوف ،  6 

 يستيِزُئوف . 
ت ساكنة وسبقيا حرؼ مكسور . مثؿ : ِبْئس ، ِجْئت ، ِبْئر ، ِذْئب ، ػ إذا كان 7

 ِشْئت ، اْئتمف . 
ػ إذا كانت اليمزة مفتوحة وسبقيا ياء ساكنة . مثؿ : مميَئة ، رديَئة ، بيَئة ،  8

 خطيَئة ، دفيَئة ، ييَئس . 
، مجيُئكـ،  ػ إذا كانت اليمزة مضمومة وسبقيا ياء ساكنة . مثؿ : فيُئيا ، رديُئيا9 

 ىنيُئكـ ، مريُئيا . 
 ػ إذا كانت اليمزة مكسورة وسبقيا ياء ساكنة . مثؿ : يمر الطعاـ في مريِئو .  10 
                 

 اليمزة المتوسطة تكتب عمى نبرة ميما كانت حركتيا إذا سبقيا ياء ساكنة . 
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 )د ( ػ اليمزة المتوسطة عمى الواو : 
 تكتب اليمزة عمى الواو في الحاالت التالية :        
ػ إذا كانت مضمومة وسبقيا حرؼ مضمـو . مثؿ : ُنُؤـ جمع نؤـو ، ُرُؤوس ،  1

 ُفُؤوس ، ُشُؤوف . 
ػ إذا كانت مضمومة وسبقيا حرؼ مفتوح . مثؿ : َيُؤـ ، َلُؤـ ، َتُؤز ، مبَدُؤنا ،  2 

 َىؤالء ، َيُؤد . 
ضمومة وسبقيا حرؼ ساكف . مثؿ : ىاُؤـ ، مسُؤوؿ ، تشاٌؤـ ػ ػ إذا كانت م 3 

 رداُؤه، جالُؤىـ ، أرُؤس ، أكُؤس ، سماُؤه ، ىواُؤه ، التفاُؤؿ . 
ػ إذا كانت اليمزة مفتوحة وسبقيا حرؼ مضمـو . مثؿ : ُسَؤاؿ ، ُمَؤذف ، ُيَؤجؿ ،  4

 ُمَؤلؼ ، ُمَؤف ، ُمَؤامرة ، ُمَؤازرة ، ُذَؤابة . 
كانت ساكنة وسبقيا حرؼ مضموـ . مثؿ : ُرْؤية ، ُمْؤمف ، ُيْؤذي ، ُمْؤتة ،  ػ إذا 5

 ُمْؤلـ ، ُسْؤؿ ، ُبْؤس ، ُمْؤنس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 اليمزة المتطرفة :
 

اليمزة المتطرفة ىي التي تكوف في آخر الكممة، وتكتب حسب حركة الحرؼ 
 المتحرؾ قبميا .

، كما في " مأل ، بدأ،  األلؼكتبت عمى  فتحةػ إف كانت حركة الحرؼ التي قبميا  1
 " .  لجأ ، أرجأ ، أطفأ ، نبأ ، ممجأ ، منشأ ، األسوأ ، اختبأ .

 
إذا اتصمت اليمزة المتطرفة بألؼ التثنية تبقى اليمزة عمى حاليا في األفعاؿ مثاؿ: 

 أنشأا.
 ف. أما في األسماء فتنقمب اليمزة إلى مّد إذا اتصمت بألؼ االثنيف مثاؿ: ممجآ

 
ف كاف ما قبميا  2 . كما في " لؤلؤ ، يجرؤ ، جؤجؤ ،  الواوكتبت عمى  اً مضمومػ وا 

 ".  بؤبؤ ، أمرؤ ، بطؤ ، التكافؤ ، تأللؤ ، التواطؤ ، تمكؤ .
 
ف كانت حركة الحرؼ الذي قبميا  3 . كما في  غير منقوطة ياءكتبت عمى  كسرةػ وا 

 ، يستيزئ ، آللئ يطفئ ، يختبئ.  " يقرئ ، ينشئ ، شاطئ ، مفاجئ، البارئ ، سيئ
 
ف كاف ما قبميا  4 . كما في " دؼء ، بطء ، شيء ،  السطركتبت عمى  ساكناػ وا 

 فيء ، ىواء ، لجوء ، ىدوء ، مريء ، جريء ، مميء.
 )حالة شاذة( وترسـ عمى السطر أيضًا إذا جاء قبميا واو مشددة مضمومة: التبّوء.
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 التاء في آخر الكممة:
  

 :المربوطة التاء -1
 عمييا بالسكوف في آخر الكممة،  ىاًء عند الوقؼ ىي التي يمكف أف تمفظ 

 :تأتي في األسماء فقط في المواضع اآلتية وىي
 

 .، مدرسة، طالبةاالسـ المفرد المؤنث: فاطمة -
 
، بناة، تاء مفتوحة: قضاةبمفرده  ينتييجمع التكسير الذي ال  -

 .ُحماة
 

  .الظرفية مَّةَ ثَ كممة      -             
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 :التاء المفتوحة -2
 )ال تمفظ ىاء(، ىي التي تبقى عمى حاليا إذا وقفنا عمى آخر الكممة بالسكوف 

 في الواضع اآلتية: :تأتي في األسماء واألفعاؿ والحروؼ وىي
 

 .أكَمتْ الساكنة:   :تاء التأنيث -                            
 تاء الفاعؿ المتحركة : أكمُت، أكمَت، أكمِت  -                            
 الفعؿ: ماَت.مف أصؿ تاء ال -                            
 المؤنث السالـ : طاوالت. جمع تاء -                            

 تاء االسـ الثالثي الساكف الوسط: بْنت. -
مفرده تاًء مفتوحة:  يوجد في نياية تاء جمع التكسير الذي   -

 .، زيوت، بيتأوقات
 .، نبات، ساكت، صامتاتزيّ   :تاء االسـ المفرد المذكر   -
 في أسماء األفعاؿ: ىييات، ىات.-
 ، الت.ليتَ تكوف التاء مفتوحة إذا كانت مف أصؿ الحرؼ:  -

إذا أضيؼ االسـ المنتيي بتاء مربوطة إلى ضمير تُفتح تاؤه:  -
  .لبتوطا طالبتؾ،
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  األلؼ

 )تكتب األلؼ المتطرفة )ػا( وتكتب)ى
 ػ األلؼ المينة في آخر األفعاؿ واألسماء الثالثية :  1
 إذا جاءت األلؼ ثالثة ينظر إلى أصميا :   

 -: عدا ػ دعا ػ عفا ػ عال  أ ػ إف كانت منقمبة عف واو ، كتبت ألفا كما تنطؽ " ا " 
 ػ خطا ػ غزا ػ دنا . .   عصا -ذرا
  

ف كانت منقمبة عف ياء كتبت عمى صورة الياء بدوف نقط " ى " .مثؿ : قضى  ب ػ وا 
 مشى ػ ىدى ػ سعى ػ جرى . . -ػ فتى ػ رحى ػ رمى ػ ُمدى

  
  تنبيو :

مكف معرفة أصؿ األلؼ بتثنية االسـ إذا كاف مفردا . مثؿ : عصا ػ عصواف ، ػ ي 1
 رحى ػ رحياف . 

 أو برده إلى مفرده إف كاف مجموعا . مثؿ : ذرا ػ ذروة ، خطا ػ خطوة ، ُمدى ػ مدية. 
 . يأو بمضارع الفعؿ . مثؿ : غزا ػ يغزو ، دعا ػ يدعو ، رمى ػ يرم
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 األفعاؿ واألسماء فوؽ الثالثية :  األلؼ المينة في آخر ػ 2
أ ػ إذا جاءت األلؼ المينة رابعة أو أكثر في آخر الفعؿ أو االسـ كتبت عمى صورة  

مرتضى ػ   ىكذا " ى " استقوى ػ أعطى ػ أغنى ػ منتيى ػ ، إذا لـ يسبقيا ياءالياء
 ليمى ػ ذكرى . 

  
  

: استحيا ػ محّيا ػ ثرّيا ػ ُعمّيا ػ عميا ػ  ممدودةب ػ إذا سبقت األلؼ بياء ، تكتب ألفا 
 دنيا. 

  
تنبيو : أ ػ يتـ التفريؽ بيف االسـ " يحيى " والفعؿ " يحيا " أف ألؼ االسـ تكتب عمى 

 صورة الياء " ى " ، وألؼ الفعؿ تكتب ألفا كما تنطؽ " ا " . 
  
 ػ األلؼ المينة في آخر األسماء المبنية : 3
خر األسماء المبنية ألفا كما تنطؽ " ا " مثؿ : ميما ػ ماذا ػ أ ػ تكتب األلؼ في آ 
 .   أنا ػ ما ػ ىذا ػ إذا-ذا

ب ػ وتستثنى الكممات اآلتية فإف ألفيا تكتب عمى صورة الياء " ى " ، وىى : متى ػ 
 .   لدى ػ أّنى ػ األلى 

  
 
 
 
 
 



93 
 

 :   األلؼ المينة في آخر االحروؼػ  4
 أ ػ كتابة األلؼ في آخر حروؼ المعاني .  

تكتب األلؼ في آخر حروؼ المعاني ألفا كما تنطؽ " ا " .مثؿ : كاّل ػ ىاّل ػ لوال    
 ػ لوما . 

 ب ػ ما عدا : إلى ػ بمى ػ عمى ػ حتى فإف ألفيا تكتب عمى صورة الياء 
 
  
 ػ األلؼ المينة في آخر األسماء األعجمية : 5

المينة في آخر األسماء األعجمية " األجنبية " ألفا كما تنطؽ " ا " .  أ ػ تكتب األلؼ
 .   فرنسا ػ أمريكا ػػ ػػ موسيقا -أوروبا -مثؿ : ػػ كندا ػ سويسرا ػ روما ػ أفريقيا 

 كسرى .-ب ػ ماعدا : موسى ػ عيسى ػ ػػ بخارى  
 فإنيا تكتب عمى صورة الياء " ى " . 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 


