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 الباب الثاني

  اإلطار النظرية للبحث 

 

 جموع التكسير مفهوم   أ. 
 

 .  تعريف جموع التكسير1

 هو التغيري ومق ابله مجع الس امل  ى مجع التكسري لتغري بن اء الواحد فيه والتكسري ا مّ إنّ         
وسبب تسمية هذا اجلمع من اجلموع   1،ة ، ومجع كثرةمث إن مجع التكسري على قسمني : مجع قلّ 

مصطلح ات كثرية جلمع التكسري،  ب التكسري من القض اي ا اليت وقف عنده ا الّنح اة فنجد عندهم
ب املث ال ودراسته. وجنده عند  يهتمّ   مكسر، وغري الصحيح. فسيبويه مل يبحث هذه التسمية 

فهو عنده يف مق ابل  3إش ارة إىل معىن التكسري يقول: )ألّنك تكسر الواحد عند بن ائه( 2املربد
 .  فكل مجع بغري الواو والنون: مجع تكسري  اجلمع الس امل الذي مل تغري بن اء الواحد عم ا ك ان عليه

املفرد عند اجلمع ، وقد يكون التغيري بزي ادة هو م ا يدّل على أكثر من اثنني مع تغيري صورة و   
قَ ْلٌب قُ ُلْوٌب وقد يكون بنقص عن أصوله  –قَ َلٌم أَْقََلٌم  –على أصول املفرد ، حنو : َسْهم ٌ ِسَه اٌم 

طُُرٌق وقد يكون ب اختَلف احلرك ات ) شكل الكلمة  طَرِيقٌ  -ِحْكَمٌة َحَكمٌ -ُرُسلٌ ، حنو : َرُسوٌل 
 ( حنو : َأَسٌد ُأُسٌد ....إىل غري ذالك .

 
                                                           

أيب زيد عبد الرمحن بن علي بن ص احل املكودي ، شرح املكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحو )بريوت 1 
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 أقسام جمع التكسير   .2

 ة              ب. مجع الكثرة .مجع قلّ  .أ
 ة : يصدق مجع القلة على العدد القليل ، وهو من الثَلثة إىل العشرة .ال : مجع القلّ أوّ 

 أوزان مجع القلة : 
 أَْفِعَلٌة: .1

يأتى من كل اسم رب اعى مذكر قبل آخره  حرف مد، سواء ك ان صحيح الَلم ، حنو :           
 عمود أعمدة . -طََع اٌم َأْطِعَمةٌ 

 
 أَف ُْعٌل: .2

يق اس من كل اسم ثَلثى على وزن ))فَ ْعل(( بفتح الف اء وسكون العني ، سواء ك ان صحيح الَلم أو 
 وَوْقت ، وليس مضعف ا كعم وجد.معتله ا، وليست ف اءه واوا كوزن 

  ٌنَ ْفٌس أَنْ ُفس  -نَ ْهٌر أَنْ ُهرٌ  -صحيح الَلم: مثل : ََبٌْر َأَْبُر 
  َدْلٌو أَْدلٍ  –َجْرو َأْجٍر -معتل الَلم مثل : َأْظِب َأْظٍب 
 
 أَف َْع الٌ  .3

 َأْسَي افٌ  -بَ ْيٌت أَبْ َي اتٌ  –يق اس من كل اسم ثَلثى معتل العني ، حنو : ثَ ْوٌث أثواب 

َجٌد -َوْزٌن َأْوزَاٌن او مضعف ا ، حنو : َعٌم أَْعَم امٌ  –من كل اسم واو الف اء ، حنو : َوْقٌت َأْوق اٌت أو 
 أَْفَذاٌذ...إىل غري ذلك. -َفذٌ  -َأْجَدادٌ 

ويق اس أيض ا من كل اسم ثَلثى عى وزن )فَ َعل( بفتح الف اء والعني ، حنو َعَلٌم َأْعََلٌم أو على         
َكِتٌف َأْكَت اٌف أو على وزن )فَ ُعل(بفتح الف اء   -وزن )َفِعل( بفتح الف اء وكسر العني ، حنو : نٌَِر أَْن اٌر 

بكسر الف اء وفتح العني ِعَنٌب أَْعَن اٌب َأْو وضم العني ، حنو : َعُضَد أَْعَض اٌد ....أو على وزن ) ِفَعل( 
 على وزن) ِفِعٌل( بكسر الف اء والعني ، حنو : ِإِبل آب اٌل 

َيةٌ  –ِفْعَلٌة :وهو مسموع ىف بعض الكلم ات ، حنو : َوَلٌد ِوْلَدٌة  .2 –َغزَاٌل ِغْزَلٌة  -َشْيٌخ ِشْيَخةٌ -فَ ََت ِفت ْ
َيٌة. –ُغََلٌم ِغْلَمةٌ   َصِبٌ ِصب ْ
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 ع الكثرة  جلمع الكثرة أوزان كثرية ، أشهره ا م ا يلى : ث اني ا: مج
 فُ ُعٌل:  .1

 أَْعَور  -َأمْحَقٌ  –َأْسَوٌد  -أَْرَزقٌ  –يكون يف كل وصف على وزن ) أَفَعٌل فَ ْعََلٌء(  حنو : أمحر  

   -مَحَْق اء واجلمع : مُحْرٌ  -َسْوَداء -َزْرق اء -وهى أوص اف ملذكر ، ويكون وصف املؤنث  منه ا : مَحْرَاء 
 مُحْقٌ  -ُسْودٌ  -ُزْرقٌ 

حثَجة حثَجٌج.....كم ا يوزن من  -فُ َعل: يوزن من كل اسم على وزن )فُ ْعَلة (، حنو : ُغْرَفٌة ُغَرف .2
 ُصْغَر  ُصَغر -ذكر )أَف َْعل(، حنو: ُكرْب  ُكرَب )فُ ْعلى ( الَت هى مؤنث املذكر الوصف امل

 فُ ُعل :  .3
 -َغ اِفٌر واجلمع ُصربُ  –مبعىن َص اِبٌر -َغُفور -وجتمع على )فُعول( مبعىن : ف اِعل ، حنو : َصُبورٌ 

 21..إىل غري ذلك  -ُغُفرٌ 
لفوا يف قسم النح اة مجوع التكسري إىل قسمني : مجوع القلة ، ومجوع الكثرة ، مث اخت        

داللتهم ا ، فقيل :إهنم ا فيختلف ان مبتداء وغ اية، ف القلة : من ثَلثة إىل عشرة  ، والكثرة : من أحد 
عشر إىل م اال هن اية : وقيل : إهنم ا يتفق ان مبدأ ال غ اية ، ف القلة : من ثَلثة إىل عشرة ، والكثرة : 

ن اآلخر إم ا وضع ا أو جم ازا لقرينة : من ثَلثة إىل م ا هن اية ، هذا مع إقرارهم جبواز إغن اء أحد مه ا ع
 6وذلك من جهة إشراك  اجلميع يف كونه مجع ا ، وأن اللفظ اليدل على الكمية املخصوصة 

 ق ال ابن امل الك يف منت األلفية:
أَف ُْعُل مُثَّ ِفْعَلْة # ُُثََّت أفع اٌل مُجوُع ِقلَّةْ   أَْفِعَلة ٌ

 والعْكُس ج اَء ك الصُِّفيوبعُض ِذي بكثرٍة َوْضًع ا يَِفي # كأْرُجٍل 
 لفعٍل اْم ا َصحَّ عيًن ا أَف ُْعُل # وللرُّب اعيِّ اْم ا أيًض ا ُُيَْعلُ 
 إْن ك اَن َك الَعَن اِق والذِّرَاِع يف # َمدٍّ وتأنيٍث وَعدِّ األْحُرفِ 

                                                           

 310( ص 2010معىن أمين أمني عبد الغىن ، الصرف الك اىف )الق اهرة : دار التوفيق للرتاث 2
 

اآلدب والرتبية احلمل على الصيغ مجوع  –عبد الكرمي ،  جملة ج امعة الط ائف د. حج اج أنور 6
 281ه ( ص 1223مج اد اآلخرة  –العدد الس ابع  -التكسري )اجمللد الث اين
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 وغرُي م ا أَف ُْعُل فيِه ُمطَّرِْد # من الثَُّلثيِّ اْم ا بأَفع اٍل يَرِدْ 
 ِفْعََلُن # يف فُ َعٍل كقوِِلم ِصْرَدانُ وغ الًب ا أَغن اُهُم 

 يف اسٍم ُمذَكٍَّر رُب اِعيٍّ مبَّد # ث الٍث اْفِعَلُةعنُهُم اطََّردْ 
 واْلَزْمُه يف فَ َع اٍل اْو ِفَع اِل      #     ُمَص اِحَِبْ َتضعيٍف اْو ِإعَلِل.

 
َوِان، أو بِنَ ْقٍص    وقسم املصنف التغيري الظ اهر إىل ستة أقس ام : ألنه إم ا بزي ادة            كِصْنٍو وِصن ْ

كُتْخَمٍةوُُتٍَم،أو تَ ْبِدْيٍل َكَأَسٍد وُأْسٍد، أو ِبزِي اَدٍة وتبديِل َشْكٍل كَرُجٍل ورَِج اٍل، أو بِنَ ْقٍص وتبديِل شكٍل  
حقيقة وإن ا قلت " بصورة تغيري " ألن صيغة الواحد ال تتغري .كَقِضْيٍب وُقُضٍب أو ِِبِنَّ َكُغََلٍم وُغْلَم انٍ 

،ألن احلرك ات اليت يف اجلمع غري احلرك ات اليت يف املفرد. والتغيري املقدر يف حنو: فُ ْلٍك وِداَلٍص وِهَج اٍن 
قيل: ومل يرد غري هذه األربعة، وذكر يف)َشْرِح الَك اِفَيِة( من ذلك عفت ان ، وهو القوي .وِِش اٍل للِخْلَقةِ 

 املفرد واجملموع ، ومذهب سيبويه أهن ا مجوع اجل ايف، فهذه األلف اظ اخلمسة على صيغة واحدة يف
تكسري ، فيقدر زوال حرك ات املفرد وتبدِل ا َبرك ات مشعرة ب اجلمع ،فَ ُفْلُك ِإَذا َك اَن ُمْفرًدا َكُقْفٍل،وِإَذا  

َه ا،ودع  اه إىل ذلك َك اَن مَجًْع ا َكُبْدٍن، وِعْفَت اِن،إذا ك ان مفردا كِسْرَح اٍن،وإذا ك ان مجع ا كِغْلَم اٍن،وَكَذا ب اِقي ْ
أهنم تنوه ا فق الوا: فُ ْلَك اِن وِداَلَص اِن؛ فَ ُعِلَم أَن َُّهم ملَْ يَ ْقُصُدوا ِِب ا َم ا َقَصُدوا بنحِو ُجُنٍب،مم ا اشرتك ق الوا 
ريُُه : َهَذا ُجُنٌب، وَهَذاِن ُجُنٌب، وهؤالِء ُجُنٌب، ف الف ارُِق ِعْنَدُه بَ نْيَ َم ا يُ َقدَُّر تغيريُُه َوَم ا اَل يُ َقدَُّر تغي

وجوُد التثنيِة وَعَدُمَه ا، وَعَلى هَذا َمَشى املصنُف يف )َشرِْح الَك اِفَيِة( وخ اَلَفُه يف )التَّْسِهْيِل( فَ َق اَل: 
  7واألَصحُّ كونُهُ   يَ ْعِِن ب اَب فُ ْلك ٍ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

http://www.afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=24747 
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 جموع التكسير أراء العلماء في. 3
 

الُقدامى قد نسوا التنبيه على م ا ميكن أن يتوافر يف مجع ويبدو يل أّن الّنحوّيني والّصرفّيني          
التكسري من اللبس وأمنه، على الرغم من فصلهم تكسري الصفة عن تكسري االسم وتذكري املؤنث عن 
 تكسري املذكر، يف نّصهم على َأنَّ البن اء التكسريّي يقيد م ا يكّسر عليه من املفردات

ضهم على أّن مجوع التكسري الوصفّية، أو الوزن الصريّف، إذ اكتفى بعبقيود االمّية، أو الّتذكري، أو 
 : وِلم يف توزيع اجلموع وتصنيفه ا م ا ميكن أّن يكّسر عليه ا من املفردات مذهب ان   ،الّسم اعمرجعه ا

 
م ا ميكن أْن يكّسر عليه البن اء املفرد اطراداً، من أبنية التكسري املختلفة، وم ا ميكن أْن يعّد من  -.1

األلف اظ املكّسرة على هذا البن اء شذوذاً، لعدم توافر قيود التكسري عليه. وهو مذهب الّنحوّيني، قبل 
ابن م الك، وُشرّاح ألفيته: واعلم أّن اصطَلح الّنحوّيني يف اجلموع أْن يذكروا املفرد مث يقولون: ُيمع 

هذا الوزن يطّرُد يف  فيقول:  على كذا وكذا، وعكس املصنِّف، واصطلح على أْن يذكر اجلمع،
 8.وجه  كذاوكذولكلّ 

 
م ا ميكن أنْ  يكّسر من أبنية املفرد على أحد أبنية التكسري، وم ا ميكن أْن يوسم ب الشذوذ، - .2

لعدم خضوعه لسلط ان القيود اليت ُيب أْن تتوافر يف ذلك البن اء املفرد الذي يطّرد تكسريه على ذلك 
 . م الك، وُشرّاح ألفيته، وغريهم من الَلحقنيالبن اء التكسريّي، وهو مذهب ابن 

وذكر الصّب ان أّن لكَل املذهبني وجه اً ُييزه وحيسنه: وجه األّول أّن املفرَد س ابق على اجلمع 
 .9يف الوجود، ووجه الث اين أّن اجلمَع هو املقصود ب الذات؛ ألنَّ الكَلم فيه

 
والرأي الراجح عندي م ا ذهب إليه أصح اب املذهب األول، ألنه أيسر وأظهر على الرغم        

من أّن احملدثني الذين صنفوا يف الّصرف س اروا على املذهب الث اين؛ ألّن املفرد أكثر أبنية واستعم االً 

                                                           

للعيني، مكتبة زهران، دار إحياء الكتب حاشية الصبان على األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد  8  

 . 211:  4العربيّة، 

 . 211:  4المرجع السابق، 9 
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تيسري النطق  من اجلمع فمعرفة م ا ميكن أّن يكّسر عليه بن اء املفرد من األبنية التكسرييّة   يسهم يف
يتطلب ُجهداً وتثبت اً أكثر مم ا  -والكت ابة؛ ألّن تبنّي م ا ميكن أْن يكّسر على بن اء اجلمع من املفردات 
 .10يتطّلبه تبنّي م ا يكّسر عليه من بن اء املفرد من األبنية التكسرييّة املختلفة

 
وأدٍل، وعًص ا وعصّي،  ويتحّدثون أحي ان اً عن بعض مجوع التكسري يف أثن اء ب اب اإلعَلل، حنو: دلوْ 

 11وَأضراِبم ا من هذا الب اب وغريه مم ا يطرأ عليه من إعَلل
وذكر إبراهيم الس امرّائي أّن مج اعة من اللغوّيني نظروا إىل أّن يف اجلمع فكرًة تكمُن يف أّن         

 12الزي ادة يف املعىن تعتمد على الزي ادة يف البن اء
تط العن ا يف أثن اء حديثهم عن أبنية هذه اجلموع، ك االستغن اء ببن اء عن وغريه ا من املس ائل املختلفة اليت 

 .آخر
 

 :أراء الُقداَمى يف مجع الّتْكسري
أسهم الُقدامى يف مس ائل الّتصريف املختلفة، وهى مس ائل مل يضعوه ا يف كت اب ُيمعه ا يف أثن ائه، 

ومس ايراً   الفرتة مواكب اً وتفسريه ا، وغري ذلك مم ا يدور يف فلكه ا، ألن علم الّصرف ك ان يف تلك 
 .للّنحو، مل ا بينهم ا من صلة، فمس ائله املختلفة يأيت احلديث عنه ا بعد مس ائل الّنحو

  
فمن هن ا تق ارب ا، واشتبك ا إاّل أّن   12يف كت ابه )املنصف(: 13ولعّل م ا يوضح ذلك قول ابن جِنّ        

الّتصريف وسيطٌة بني الّنحو واللغة يتج اذب انه واالشتق اق أقعُد يف اللغة من الّتصريف، كم ا أّن 

                                                           

 .484:  3م، 2893, 3عبدالّسالم هارون، عالم الكتب، ط  01 

العدد   كت اب الكَلم عن عصّي ومغزو، أليب الربك ات األنب اري، جملة ج امعة اإلم ام حمّمد بن سعود اإلسَلمّية  11 
 . 166  - 133م،  1990   ه  1210الث الث، 

 . 96م. ص  1978, 2بريوت، دار العلم للمَليني، ط    املق ارن،   اللغة  فقه د. إبراهيم الس امرّائي 12 
هو أبو الفتح عثم ان بن جِّن، رومي األصل، ولد ب املوصل، من مؤلف اته اخلص ائص، واللمع يف العربية تويف سنة 13 

 . 210:  2، وفي ات األعي ان 121ه، انظر ترمجته، نشأة النحو  392
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الّتصريف أقرب إىل الّنحو من االشتق اق، يدّلك على ذلك أّنك ال تك اُد جتد كت اب ًا يف الّنحو االَّ 
 .  بك يف الّنحو من ألف اظ مشّردة ال يك اد يعقُد ِل ا ب ابوالتصريف يف آخره، واالشتق اق إّن ا ميّر 

 

 : أراء احملدثني يف مجع الّتْكسري
   : أّم ا احملدثون فإسه امهم يف مجوع التكسري   يكمن فيم ا يلي

أفردوا جلموع التكسري أمكنة يف تأليفهم الّنحوي اليت تضم مس ائل الّصرف املختلفة ويك اد هذا 
من  القدم اء   م ا ذكر اإلسه ام يدور يف فلك تدوين مظ اّن الّنحو والّصرف القدمية، زي ادة على تعزيز 

املطّرد وغريه، أمثلة بأمثلة أخر ، وتوضيح قي اسّية مجع التكسري بنوعيه، وعدمه ا ,وتوضيح معىن 
 .  يعّد مث االً بّين اً على هذه املسألة.11 والقليل والن ادر، واألكثر والكثري، وغري ذلك

يعّد مث االً   النحو الوايف مع ربطه ب األس اليب الرفيعة واحلي اة اللغويّة املتجّددة:ولعّل كت اب عّب اس حسن 
 .16بّين اً على هذه املسألة

 

  مفهوم تعليم القواعد .ب

 تعريف تعليم القواعد. 1

بية يتعّلق بطرق تدريس الطَلب أنواع املع ارف والعلوم والفنون :   -التعليم هو فرع من الرتَّ
بية والتَّعليم ،    من اهج التَّعليم -الرتَّ

التَّعليم األهلّي  -لتَّعليم اإللزامّي : دخول املدرسة والدراسة فيه ا لفرتة معّينة بصورة إجب اريّة ، ا    
تَّعليم احلّر / التَّعليم اخل اّص : التعليم الذي ينظمه األفراد والشرك ات الذين ال تتوافق احتي اج اهتم / ال

 ... 17التَّعليم التَّكميلّي : مرحل -التعليمّية مع من اهج املدرسة األس اسّية ، 

                                                           

 .12يف الّتصريف، ، صملغِن ا عبداخل الق عضيمة 01    

 . 621: 2، ب ت، 3الّنحو الوايف، ، الق اهرة، دار املع ارف، ط  عّب اس حسن01 

 املعجم : اللغة العربية املع اصرة،  17 
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تقدمي )    ) مس اعدة شخص م ا على أن يتعلم كيف يؤدي شيئ ام ا( او   يف املع اجم :وقد ورد          
 التزويد ب املعرفة  ( او )الدفع إىل الفهم واملعرفة(.تعليم ات ( او ) التوجيه يف دراسة شئ م ا ( او )

فم ا أبشع هذه التعريف ات ! اليس غريب ا ان املعجمني املخلصني اليستطيعون أن يقدموا تعريف ات 
التعليم  ملعقدة (مثلتكشف عن صعوبة تعريف )املفهوم ات ااكثردقة  ، ومهم ا يكن من أمر فإهن ا 

 والتعليم.

 واذا حللن ا مكون ات تعريف ات التعليم فإنن ا نستطيع ان نستخلص جم االت البحث على الوجه الت ايل: 

 هو االكتش اب او احلصول على شئ.. التعليم 1

 . التعليم هو االحتف اظ مبعلوم ات مبه ارة م ا.2

 والنظر املعرىف. و االحتف اظ يتضمن أنظمة االخرتان ، والذاكرة ، 3

. يشتمل التعلم على الرتكز اإلُي ايب الواعى على االحدث اىل تفع داخل اجله از العضوي او 2
 خ ارجه.

 لكنه معرض للنسي ان. –نسبي ا –التعليم مستمر  .1

 . يتضمن التعليم شئ ا م ا من املم ارسة ، وقد تكون مم ارسة معززة.6

 التعليم تغيري يف السلوك-7

 –كله إىل جم االت فرعية أخر  يف علم النفس من مثل عملي ات االكتس اب وميكن ان يقضى ذلك  
التعزيز  –نظري ات النسي ان  –اس اليب العلم الواعية وغريالواعية –االسرتج اع  –االدراك أنظمة الذاكرة 

 دور املم ارسة. –

 – مع ذلك –معقدا تعقيد مفهوم اللغة . وهو  –مع كل خطوة  –وهكذا فإن مفهوم التعلم يصبع 
 ضروري يف تعلم اللغة .
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ام ا التعليم فَل ميكن تعريفه منعزال عن التعليم . ذلك أن )املتطلب ات العملية للتعليم ال             
تتعق إال بوضوح نظرية التعليم ، وعلى ذلك يعرف التعليم بأنه تسري التعلم وتو جيهه ، ومتكن املتعلم 

 منه ، وهتيئة األجواء له.

لوبك وال شك أن فهمك للكيفية الَت يتعلم ِب ا املتعلم سوف حيدد فلسفتك ىف التعليم وأس        
ومدخلك ، ووس ائلك الفنية يف ق اعة الدرس ، فإذا كنت تنظر اىل التعلم نظرة )سكنر( على أنه 

  عملية من التهيؤ الفع ال بتأثري. 

 تتعّلق برتتيب الكلمة يف اجلملة وتغيري القواعد هي العلم عن تركيب اللغة العربية اليتوأم ا        
يبحث النحو عن   19وهي أشهر ب النحو والصرف. النحو لغة اإلجت اه واألهداف   18صيغة الكلمة .

وأّم ا الصرف هو يبحث عن  20أحك ام احلروف والكلم ات واجلمل  وصوت األ خري من الكلمة .
من امل اض إىل احل ال أو اإلستقب ال وصيغة تغيري صيغة الكلمة إىل األخر  ، منه ا تغيري صيغة الفعل 

وق ال معروف أن   ,21األمر والنهي وتغيري صيغة الفعل إىل  صيغة اسم املك ان أو الزم ان وغري ذلك .
ومن ذلك   22تعريف الصرف هو تغيري الكلمة من صيغة واحدة إىل األخر  لنيل املعىن املقصود .

 ريف .نعرف أن النحو يبحث اإلعراب والصرف يبحث التص

وبني النحو والصرف متعّلق ، أن النحو ال يتخذ ملع انيه مب اىن من أ  نوع إال م ا يقّدمه له الصرف 
 من املب اىن.

 
 
 
 

                                                           

Mustofa Strategi Pembelajaran ,92. 18 

Muhammad Khoiron Ghazali , Ensi Misi Nahwu Sharf (Malang : Citra A Media, 2012), 2. 19 

Fathul Mujib , Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab (Yogyakarta : PT Bintang Pustaka  20

abadi, 2010) , 173. 

Abu Hilya Salsabila ,Empat Langkah Membaca &Menerjemah KitabGundul ( Bekasi :  21

Penerbit  Ukhuwatuna, 2011), 230. 

Shorof(Malang : UIN Maliki Press, 2012),1. Dania Hilmi , Cara Mudah Belajar Ilmu 22 
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 . هدف تدريس القواعد 2

 املس ائل اليت تتعلق ب القواعد لرتكيب اجلمل تسبب تعلمه ا أشد اهتم ام ا للطَلب ، 

 وأم ا اِلدف من تدريس القواعد هي :
 . يبىن بئة اللغوية الصحيحة 1
 .حيفظ التعلق بني تركيب اجلمل ومعن اه ا 2
 23يزود الطَلب بكف اءة اللغوية خ اصة كف اءة  القواعد ملعرفة األخط اء يف اجلملة. 3
 

 الصرف والتصريف .4
 و علم الصرف البد أن نعرف عن علم الصر والتصريفوهاللغة العربية  قواعدبراد املو         

إن اللغة العربية أس اس أم ا الصرف والنحو فرع ان ، وهي ب الت ايل قبل القواعد لكّنه ا بقيت أمنة   
حَت انتش ار اإلسَلم ىف أصق اع الدني ا ، ودخول املواىل وغريهم فيه . فوجب احليطة واحلذر ووضع 

 22الصرف والنحو بعد أن ش اع اللحن وانشر. 

ن أن التصريف قسم من النحو ، وِلذا عرفوا النحو بأنه علم يعرف فقد ك ان املتقدّمون يرو           
به أحك ام الكلمة العربية إفرادا وتركيب ا . ومن هن ا قبل بتقدمي دراسة علم الصرف على علم النحو ألنه 
خيّص ب املفردات . والعلم ب املفردات مقّدم على العلم ب املركب ات ، والنحو خمتّص ب املركب ات . ألن معرفة 

 21الشي ء الث ابتة ينبغى أن يكون أصَل ملعرفة حلة املنتقلة .ذات 

والصرف من أهّم علوم العربية وأصعبه ا ، والذي يبني أمهيته احتي اج مجيع املشتغلني ب العربية           
إليه أمي ا ح اجة ، ألنه ميزان العربية ، ف اللغة يؤخذ جزء كبري منه ا ب القي اس ، وال يعرف القي اس إال على 

رس التصريف . وك ان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غريه من علوم العربية إذ هو معرفة من د
ذوات الكلم يف أنفسهم ا من غري تركيب ومعرفة الشيء يف نفسه قبل أن يرتكب ينبغى أن تكون 

                                                           
23 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran,94. 

 .8،)1996حسن نور الدين ، الدليل إىل قواعد اللغة العربية )بريوت : دار العلوم العربية ،22 
 . 16-11(،1991عبد الق اهر بن عب دالرمحن اجلرج اين ، العمد يف كت اب التصريف )الق اهرة : دار املع ارف،21 
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ه مقّدمة على معرفة أحواله اليت تكون له بعد الرتكيب إال أنّه أخر للطفة ودقته . فجعل م ا قّدم علي
 26من ذكر العوامل توطئة له حق ال يصل إليه الط الب إاّل وهو قد تدرب وارت اض للقي اس 

ف الذي يبنّي شرفه احتي اج مجيع املشتغني ب اللغة العربية ، من حنوي ولغوي إليه أمي ا ح اجة ،           
ألنه  ميزان العربية . أال تر  أنه قد يؤخذ جزء كبري من اللغة ب القي اس ، وال يوصل إىل ذلك إال من 

ه أن امليم زائدة ، مم ا يعمل به طريق التصريف ، حنو قوِلم  " كل اسم يف أّوله  ميم زائدة مم ا يعمل ب
وينقل فهو مكسور األوىل ، حنو مطرفة ومروحة ، إال م ااستثىن من ذلك "  . فهذا اليعرفه إال من 
يعلم أن امليم زائدة ، واليعلم ذلك إاّل من جهة التصريف. وحنو قوِلم : إّن املصدرمن امل اضي ، إذا  

م وفتح العني . حنو "أَْدَخْلُتُه ُمْدَخًَل"  أال تر  أّنك لو ك ان على وزن أَفعل ،يكون ُمفَعًَل بضم املي
ذا علمت إ  اس ا ، ومل حتتج فيه إىل الّسم اع أردت املصدر من أكرمته على هذا احلد ، لقلت ُمَكرًَّم ا قي

   27  .َأْن َأْكَرَم أَف َْعلَ 
 
ه من علوم العربية إذ وقد ذكر ابن عصفور أنّه ك ان ينبغى أن يّقدم علم التصريف على غري         

 28هو معرفة ذوات الكلم يف أنفسه ا من غري تركيب. 
 
وأّم ا مجوع التكسري من علم الصرف ولكن ال توجد الق اعدة الث ابتة ِل ا  ، ير  الصرفيون أن         

مجع التكسري هو اإلسم الذي يدّل على أكثر من اثنني بتغيري ىف بن اء مفرده تغيريا ظ اهرا أو مقّدرا  
أم ا التغيري الظ اهر فيكون بتغيري شكل ، كجمع )َأَسد( بفتحتني على )ُأْسٌد( بضم فسكون ، أو 

 بزي ادة كجمع )ِصنٌو، وِقنٌو( على )ِصنَوان ، وِقنَوان(
 

                                                           

   .1إميل بديع يعقوب ، املعجم املفصل يف علم الصرف، 26 

علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي اإلشبيلي أبو احلسن املعروف ب ابن عصفور ، املمتع الكبري يف  27 
 .  31م ( ، 1996كتبة لبن ان ، التصريف   )لبن ان : م

أبو بكر عبد الق ا هر بن عبد الرمحن بن حممد  الف ارسي األصل اجلرج اين الدار ، املفت اح يف الصرف )بريوت 18  
 .27م ( ، 1987: مؤسسة الرس الة ، 
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يشتكي كثري من دارسي العربية من غري الن اطقني ِب ا من مجوع التكسري يف اللغة العربية. فهم          
وين مجع املذكر الس امل أو مجع املؤنث الس امل عندم ا يعرفون النه اي ات اخل اصة ال ُيدون غض اضة يف تك

بكل مجع منهم ا يف ح االت اإلعراب املختلفة. أم ا املشكلة احلقيقية فهي يف ذلك اجلمع غري القي اسي 
والذي هو عند العرب م اعي يف معظمه، يدرك ب السليقة العربية. واحلق أن مجع التكسري ليس م اعي ا  

بل به الكثري من القي اس، وغري القي اسي منه يضطرب فيه العرب أنفسهم ويلجأ ون إىل املع اجم  كله
املتخصصة وقد ال يستسيغون اجلمع املعجمي ويستخدمون غريه يف اللهج ات والدارجة. ويف هذا 

 املق ال نلقي الضوء حول بعض االسرتاتيجي ات اليت ميكنك استخدامه ا لتعليم مجع التكسري.
  

 رق تعليم القواعد. ط2

عند حسن شه اته الذي ينتقل به بسيف املصطفى يف كت ابه ك انت ثَلتة طرق تدريس القواعد        
 29وهي طريقة القي اسي واإلستقرائى واملعدلة .

 ( طريقة الي اسي 1

وهي يبني املدرس عن تعريف القواعد الع امة أوال ، مث يعطى األمثلة اليت تتعلق ب القواعد املبينة ،  
ه ا أوال . وأم ا طرق هذه الطريقة ورج اء هذه الطريقة لكي يستطيع الط الب أن يفهم القواعد وحيفظ

 هي : 

 . يدخل املدرس ويبدأ الدرس بتبليغ املوضوع املعني 1

 اعد . يستمر بشرح القو 2

 . يفهم الطَلب القواعد3

 . يعطى املدرس األمثلة اليت تتعلق ب القواعد2

 . يعطى اإلستنب اط الدرس 1

 30. إذا يظن كف اية ، يعمل الطَلب األسئلة.6
                                                           

 19 Syaiful Mustofa , Strategi Pembelajaran , 97 
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 ( طريقة اإلستقرائى2

وهي ضد طريقة القي اسي . أم ا تعريفه ا هي عند عملية التعلية ، يعطي املدرس األمثلة أوال مث 
 يستنبطه ا ليكون القواعد وطرق تعليميته ا مم ا يلي: 

 . يبدأ املدرس بتثبيت املوضوع 1

 . يظهر األمثلة اليت تتعلق ب املوضوع 2

 . يؤمر الطَلب لقرأة األمثلة متب ادال 3

 يبدأاملدرس بشرح القواعد مم ا ك انت يف األمثلة إذايظن كف اية . 2

 . يستنبط املدرس والطَلب عن القواعد مع ا1

 31.  يؤمر الطَلب لعمل األسئلة .6

 .( طريقة املعدلة 3

 وهي الطريقة االنتش ارية من الطريقني قبله ا.

 ( طريقة السمعية الشفوية2

هذه الطريقة استخدام التدريب ات النمطيةوسيلة لتكوين  الع ادات اللغوي األوتوم اتيكية  تعتمد    
 الشرطية . وأم ا طرق التدريس هي : 

 . يستميع الطَلب مثَل إىل قصة بسيطة أم حم ادثة أم مجلة مفت احية من املعلم 1

 . تقليد املعلم ب الرتديد اجلم اعي والفردي 2

 ل على الرتكيب اللغوي املقصود حَت تتم السيطرة عليه ا . ترديد بعض اجلمل اليت تشم3

 ث انية للقصة أو احمل ادثة . يستمع الطَلب من املعلم مرة 2

                                                                                                                                                                                     
Malang : UIN PressMalang , 2008), 67,78. (Pembelajaran Bahasa Arab Abdul Hamid, dkk,  11 

 نفس المراجع 10 
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 . يطرح املعلم بعض األسئلة املصوغة بدقة متن اهية ، يستمع إليه ا الطَلب ويكرروهن ا 1

 ة. يبدأ الطَلب يف اإلج ابة عن األسئلة ب استخدام مجل من القصة أو احمل ادث6

يقوم املعلم بكت ابة بعض اجلمل اليت تتضمن الرتكيب املستهدف ب استخدام مفردات أخر  غري  7
 تلك اليت استخدمت يف األمثلة الس ابقة 

. بعد التعميم تأيت مرحلة امل ارسة النمطية وهي تتكون من تدريبلت تقدم تكرارا ك افي ا للرتكيب 8
 32املقصود تعليمه . 

 (طريقة الشرح النحوي1

وتقوم هذه الطريقة على أس اس من تقومي رؤية عميقة للرتكيب  اللغوي تس اعد الط الب على إثراء     
خربته اللغوية أي أهن ا ُتتلف عن الطريقني الس ابقني يف أهن ا تتضمن حم اولة منطمة لتزويد الدارس 
رح ا مبعلوم ات مقصودة عن القواعد مستندة يف ذلك إىل تقدمي الق اعدة بشكل مب اشر مع شرحه ا ش

 33 واضح ا.

 

                                                           
 .191نفس المراجع ،  11 

 .111نفس المراجع ،  11 


