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Abstract: 

 

 The importance of this study lies in the crystallization of educational 
models that depend on accuracy in the pedagogical transmission 

processes up to the level of the stumbling group, and in this regard 

we shed light on the two lessons of the adverb and the adjective, 

trying to simplify them, hoping that they will become in the hands of 

the learner easy to understand, by relying on the concept of the 
generative linguistic lesson and making it Teaching aid. The aim 

behind this study is to address the problem of the difficulty of 

learners distinguishing between the two adjective lessons, to 

determine the problem of this study by starting with what we observe 

from the problems of lack of control over the understanding of 

language lessons in the Moroccan school, the difficulty of employing 
them and not distinguishing between most of them. What this 

problem entails in raising questions are determined : 

What extent will understanding the supporting lessons contribute to 

empowering the faltering learner from the skills of understanding 

and investment? Will improving the teaching of language phenomena 
contribute to making the learner develop his dealings with his 

language by using it well and properly? 

We will answer these questions through its findings, perhaps the 

most important of which is that diversifying teaching methods and 

preparing new educational models that take into account the 

differences of learners will positively affect the process of achieving 
good understanding that leads to good investment. 

Key words: Linguistics,Teaching, Adjective, adverb, Understanding and 

Investing. 
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ي الصفة والحال باستثمار
 
 تدريس ظاهرت

ي 
 
 نتائج الدرس اللسات

 
ي 
 2 حفيضة العمرين 

 

 الملخص
ي عمليات النقل 

 
ي بلورة نماذج تعليمية تعتمد الدقة ف

 
تكمن أهمية هذه الدراسة ف

 لمستوى المتعلم، باستهداف درسي الصفة والحال، محاولي   
ى
الديداكتيكي حتى ترف

ا الفهم قريبا المتناول، وذلك باستثمار مفاهيم  ا بي   يديه يسي  تبسيطهما آملي   أن يصي 
ي التدريس

 
ي التوليدي، وجعلها وسيلة مساعدة ف

 .الدرس اللسان 
ونهدف من هذه الدراسة معالجة مشكل صعوبة تميي   المتعلمي   بي   درسي الصفة  

ي  والحال، لنحدد إشكالية هذه الدراسة باالنطالق مما 
 
نالحظه من مشاكل عدم التحكم ف
ي المدرسة المغربية، وصعوبة توظيفها وعدم التميي   بي   أغلبها. وما 

 
فهم الدروس اللغوية ف

ي 
 
 :تستدعيه هذه اإلشكالية من إثارة تساؤالت تتحدد ف

ي الفهم -
ي تمكي   المتعلم المتعير من مهارنى

 
إىل أي حد سيسهم فهم الدروس الداعمة ف

  واالستثمار؟
ي جعل المتعلم يطور تعامله مع لغته ه-

 
ل تجويد تدريس ظواهر اللغة سيسهم ف

 باستعمالها استعماال جيدا وسليما؟
وسنجيب عىل هذه التساؤالت من خالل ما يتوصل إليه من نتائج لعل أهمها أن تنوي    ع 
، سيؤثر بشكل  أساليب التدريس وإعداد نماذج تعليمية جديدة تراعي فروقات المتعلمي  

ي عىل عملية تحقق الفهم الجيد الذي يؤدي إىل االستثمار الجيدإيجا  .ن 

 .، التفاهم واالستثمار، الظرف، الصفة، التدريساللغويات: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة: 

ي المدارس
 
تها،  غالبا ما يفتح النقاش حول أهم مشاكل تدريس القواعد النحوية ف ي يرجعون أغلبها إىل كير

المغربية، والتى
ي تدرس باعتبارها وامتيازها 

بالجمود ألنه غالبا ما نجد درس النحو يعتمد عىل الجانب المجرد من المفاهيم والقواعد التى
ي مشكل 

 
ي ذاتها، كما أن كم هذه الظواهر وتشابهها تجعل المتعلم يقع ف

 
ها غاية ف مادة مستقلة قد تحمل المتعلم أن يعتي 
ي الخلط بي   الم

 
ي والجملة الحالية. عدم التميي   بينها، مثل وقوعه ف

 ركب الوصف 

ح نماذج تعليمية جديدة،  ي اكتساب درسي الصفة والحال، لنقيى
 
ووعيا منا بهذا المشكل قمنا بتتبع فروقات المتعلمي   ف

نسىع من خاللها معالجة هذا المشكل مستثمرين معارفنا اللسانية بهدف تجاوز عبارة: "الظواهر النحوية ظواهر جافة 
 يصعب استيعابها". 

 
1.  .  استخالص ثغرات المتعلمي  

ي واإلجماىلي وفروض المراقبة المستمرة وجود فئة من 
غالبا ما يستشف أثناء القيام بأنواع التقويم، التشخيصي والتكويت 

ي إطار مراعاة 
 
ي التميي   بي   ظواهر لغوية عدة، ومثال ذلك الخلط بي   الصفة والحال، وف

 
المتعلمي   يجدون صعوبة ف

: تفاوتات  ، سنحاول معالجتها باالعتماد عىل مرحلتي    المتعلمي  

سيمات.  ، واالستعانة بوسائل مسهلة مثل الشبكات واليى ي
 األوىل: تبسيط الدرسي   اعتمادا عىل مفاهيم الدرس اللسان 
 الثانية: تقديم تمارين تطبيقية تقيم مستوى تحقق الفهم. 
ة، سيتم الوقوف عىل دعم الموارد ذات األولوية المحددة بعد عملية التقويم واستخالص الثغرات وتحديد الفئة  المتعير

ي النعت والحال، بتحديد مصدر الخطأ وتفكيك الموارد التعليمية غي  المتحكم فيها إىل أهداف يمكن 
ي ظاهرنى

 
ههنا ف

 : ي
ي اآلنى

 
 إحصاؤها ف

 عدم التميي   بي   النعت والحال والخلط بينهما.  -
ي ككل. عدم معرفة هيئة كل من الموصوف وا -

 لصفة والمركب الوصف 

                                                           
 elamrini777@gmail.com   برمغ،المحمدالخامسجامعة،الباحثة،
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 عدم معرفة هيئة الحال وصاحبه والجملة الحالية.  -

 : ة بعد تفكيك الموارد التعليمية غي  المتحكم فيها عىل تحديد أهداف الدعم فيما يىلي  ويعمل المدرس مباشر
ي اإلعراب والعدد والجنس.  -

 
 أن يعرف المتعلم أن النعت يطابق المنعوت ف

ا. أن يكتسب أن النعت ومنعو  -  ته يتفقان تعريفا وتنكي 

ا.   أن يثبت -  أن الحال وصاحبه ال يتطابقان تعريفا وتنكي 

ي الحركة اإلعرابية.  -
 
 أن يدرك أن النعت يطابق منعوته ف

ي منصوبا دائما.  -
 أن يدرك أن الحال يأنى

 أن يتبي   أن النعت يصف منعوته ويبينه.  -

ي زمن من األزمنة، وليس  -
 
 وصفا دائما له. أن يعرف أن الحال يبي   صاحبه ف

وننتقل بعد ذلك لنعاين مهام كل من المدرس والمتعلم من خالل ما يهيئه المدرس من وضعيات داعمة مناسبة 
ي فهم الدرس واستيعابه، وتقديم وضعيات تطبيقية تتطلب من المتعلم االنضباط تحقيقا للفهم،

 
ي  تسهم ف

 
وف

 األخي  االنتقال إىل تقييم نسبة نجاح الدعم المقدم. 

 تبسيط الدرسي   الصفة والحال  .2
ي تعليم وتعلم اللغة تضم مجموعة من المفاهيم  

 
ي نعتمدها إطارا مرجعيا ف

إن الصفة والحال من الظواهر اللغوية التى
ي االستيعاب، ولعل أول عائق يصادفه 

 
والتعاريف والعالقات، هذا التنوع والزخم المهم من المعارف سيشكل عائقا ف

مفاهيم الظاهرة اللسانية، ووعيا منا بهذه الصعوبات سنعمل عىل توفي  وضعية تدريسية جديدة المتعلم يتعلق بجدة 
لتجاوزها، وضعية ذات طبيعة ابستمولوجية تمكن المتعلم من فهم مفاهيم الظاهرة واستيعابها أوال، وتؤهله لفهم 

ي مرحلة موالية، وتحل مشاكله باكتساب القدرة عىل التوظيف، 
 
ي يتم الظاهرة ككل ف

وهنا أشي  إىل أهمية مرحلة الفهم التى
فيها جرد مفاهيم الظاهرتي   وتحديدهما، وتحديد خصائص كل ظاهرة عىل حدة، ثم استخالص الفروقات بي   

 .  الظاهرتي  

وتجدر اإلشارة إىل التخفيف من دور المدرس، وتفعيل دور المتعلم تطبيقا للمقاربة بالكفايات، بتجنب الحشو وتخفيف 
نا ي كل مستوى دراسي الي 

 
، (Roegiers, 2000) مج الدراسي وتكييفه مع بناء القدرة، ال مع نوعية المعارف المنتظرة ف

ولتحديد الفروقات بي   درسي الصفة والحال كان لزاما الرجوع واالستفادة كما أسلفت الذكر من إطار نظري نحوي قديم  
ي الصفة إىل: 

 
ي حديث حيث تم الرجوع ف

)الفاسي الفهري،  ، و )حسن( و  )ابن منظور( ، و )ابن فارس(، ويعيش()ابن ولسان 
، الموسم الجامىعي ) ، و (2001 ي الحال )ظرف (195، صفحة 2001)جحفة ،  ، و ((2017/2018)الباهي

 
، وتم الرجوع ف

ب ، و (2004)ابن عقيل،  ، و (56,57,59,66,67)ابن يعيش، الصفحات الكيف( إىل:  )حسن، صفحة  و  (1996ادي، )األسيى
)الفاسي الفهري و  و  (2004)األنصاري، أوضح المسالك إىل ألفية ابن مالك،  ، و (316، صفحة 2009)األنصاري،  ، و (369

،  ، و (2007العمري، معجم المصطلحات اللسانية،   (Maienborn & Schafer, 2010, pp. 1,2,3) ، و(2014)الرواعي
 ظاهرة الصفة مفاهيم. 1.2

  ."يضم االسم الموصوف، واالسم الصفة: "المؤلف : ي
 المركب الوصف 

  ."االسم الموصوف: االسم الذي يرد قبل الصفة "المؤلف 

  ."االسم الصف      ة: االسم الذي يرد بعد الموصوف "الجيد 
ي تدخل المدرس الذي ينقل هذه المعرفة األدائية للمرة الثانية، هذه المعرفة 

الناتجة عن عملية نقل أوىل للموضوع ليأنى
ي مرحلة أوىل، وتصي  موظفة 

 
ي مفاهيم وأهم خصائص اإلضافة بتوضيحها لتتحول من معرفة مكتسبة ف

 
العلمي المتمثل ف

بوية  سيمة والشبكة لمزاياها اليى ي مرحلة متقدمة، ويمكن مقاربة هذه المفاهيم باالستفادة من الخطاطة واليى
 
ف

ي هذا (128، صفحة 2005أوشان،  )آيت والديداكتيكية
 
، ألنها تقرب هذه المفاهيم بشكل منظم ومتسلسل، ويجب ف

ي وأي 
 
ي الذي يراع فيه خصائص المادة المدرسة، إذ لكل مجال معرف

 
ي المعرف الصدد استحضار الجانب االبستمولوج 

ي مراعاتها عند االنتقال مما 
ات ينبىع  ي محض إىل ما هو ظاهرة مدروسة مجموعة من الخصائص والممي  

 
هو معرف

ي الذي يراع فيه الحالة االجتماعية لألستاذ  ي ضمن عملية التدريس، دون نسيان أهمية الجانب السوسيولوج  بيداغوج 
 .(2008)حليم،  والمتعلم، وما ينشأ عن ذلك من عالقات بينهما، وبي   المتعلم وأقرانه

: مما يسهل عملية االستيعاب، ويمكن تقديم هذه المفا   هيم المفاتيح عىل الشكل التاىلي

ي                                       
 المركب الوصف 

            

 
 االسم الصفة )الجيد(                                     االسم الموصوف )المؤلف(                                   
 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  146 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 143 - 151 

 . أنماط الصفة1.1.2
ي نمطي   أساسيي   هما:   

 
 تتحدد أنماط الصفة ف

  الصفات الحملية 
ي  كيت 

ي موقع الفاعل اليى
 
ة، أو المطلقة، ويتموقع فيها الموصوف ف  وتسم أيضا الصفات غي  المقيدة، أو غي  المباشر

: (10، صفحة 2010)أفراح،  ي
 
 ، كما ف

 الجو جميل -
تسنده إليه الصفة، وفق عالقة الفعل )الحمل( حيث يتلفى االسم الموصوف )الجو( دور )المحور( الذي 

 بالفاعل )المحمول( فتؤول البنية بقولنا: 

 جمل الجو -
ي الفعل )جمل( الذي تم إسناده للموصوف 

 
فمن خالل المثال يتضح الدور الدالىلي للصفة )الجمال( المؤولة ف

 )الجو(. 

 دالليا، ويحتل الفاعل الموضوع الذي  إذن تتمي   الصفات الحملية بكونها تحتاج إىل موضوع تسند إليه دورا 
 .تسند إليه الصفة هذا الدور

 الصفات الناعتة 
ي تعيينه، 

 
وتسم أيضا الصفات غي  المتقاطعة، أو المقيدة، وتنعت خاصية من خصائص االسم الموصوف وتساهم ف

 ، ي
:   (55، صفحة 2001)الحسون  ي

 
 كما ف

 الورود الجميلة -
وتختلف الصفات الناعتة عن الصفات الحملية بكونها تقيم عالقة نعت مع االسم الموصوف ال عالقة فعل )حمل(. 

 فالصفات الناعتة ال تسند دورا دالليا إىل االسم، ألنها ال تملك هذه الخاصية بخالف الصفات الحملية. 
 أنم  اط الصفة                                     

 
 

 الصفة الناعتة )الورود الجميلة(                           الصفة الحملية )الجو جميل(                                               
 

 . مفاهيم ظاهرة الحال )ظرف الكيف(2.2
 الجملة الحالية )ظرف الكيف(                                          

 
 
 الح   ال                                                                      صاحب الحال                                                
 

ي قبل الحال )التلميذ( 
 صاحب الحال: االسم الذي يأنى

ي بعد صاحب الحال ليبي   هيئته )مجد(
 الحال: االسم الذي يأنى

ي خصائص كل تعد هذه المفا
 
ي مكونات الدرسي   المتمثلة ف

ى
ي الصفة والحال مفتاحا أساسيا لفهم باف

هيم المكونة لظاهرنى
ي إخضاعها لمبادئ تربوية عن طريق: 

 واحدة، لذا فإن انتقالها إىل مجال التعليم يقتص 

هم عىل المالحظة عي   - ي استخراج المفاهيم وتعريفها تعريفا موجزا، وتمهي 
 
اك المتعلم ف ي إطار إشر

 
اتيجية السؤال ف اسيى

ي التحصيل والتفاعل. 
 
ي المتعلم الرغبة ف

 
، وبعدها تكثيف التمارين وتنويعها لتبعث ف ي

 خلق التفاعل الصف 
سيخها، ثم االستغناء عنها بعد أن  - تقديم قواعد الظاهرة ومحتواها وفق خطوات تعليمية عملية مدعمة بأمثلة ليى

ي 
 
 تحقق كفاية االستثمار واإلنتاج.  تؤدي مهمتها األدائية المتجلية ف

 

 . خصائص الصفة 3.2

ي اإلعراب
 
رفعا  تتبع الصفة الموصوف ف

 ونصبا وجرا

نجح التلميذ 
 المجتهد

صادفت التلميذ 
 المجتهد

 مررت بالتلميذ المجتهد

ي العدد اإلفراد 
 
تتبع الصفة الموصوف ف

 والتثنية والجمع

نجح التلميذ 
 المجتهد

نجح التلميذان 
 المجتهدان

نجح التالميذ 
 المجتهدون

ي الجنس  
 
 نجحت التلميذة المجتهدة      نجح التلميذ تتبع الصفة الموصوف ف
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 المجتهد التذكي  والتأنيث 

ي التعريف  
 
تتبع الصفة الموصوف ف

 والتنكي  

نجح التلميذ 
 المجتهد

 نجح تلميذ مجتهد           

     

ي اإلعراب اسم يوضح صفة من  يستنتج أن الصفة
 
صفات االسم الذي قبله يسم الموصوف، فالصفة تتبع موصوفها ف

، بمعت  وجود تطابق تام بينهما.   والعدد والجنس والتعريف والتنكي 
 

 .  خصائص الحال4.2

ي الحال منصوبا دائما، وصاحب 
يأنى

الحال تتغي  حركته حسب موقعه 
ي الجملة

 
 ف

 مرف        وعرجع القائد منصورا                 فاعل 
يت السيارة جديدة              مفعول به منصوب  اشيى

قة            مبتدأ مرف         وع  تجولت والشمس مشر
 كان هذا الولد مريضا               خي  مرف          وع

ئا            مجرور باإلضاف ة  وجدت قفل الباب مهيى

يتوافق الحال المعرفة وصاحبه 
ي 
 
العدد واإلفراد والتثنية النكرة ف
 والجمع

 رجع القادة منصورين رجع القائدان منصوران  رجع القائد منصورا

يتوافق الحال المعرفة وصاحبه 
ي الجنس التذكي  والتأنيث 

 
 النكرة ف

 رجعت القائدة منصورة          رجع القائد منصورا

ي صاحب 
ي الحال نكرة، ويأنى

يأنى
 الحال اسما معرفة

 رجع القائد منصورا                   

   

ي لبيان هيئة االسم قبله، وقت حدوث الفعل يدع صاحب الحال الذي 
يستنتج أن الحال اسم نكرة منصوب دائما يأنى

 . ي التعريف والتنكي 
 
ي عدم تطابق الحال وصاحبه ف

 يكون معرفة دائما، مما يعت 
 

 . استخالص الفروقات بي   الظاهرتي   5.2

ي الوصف والحالة، يمكن 
كي   عىل مبدأي التعريف والتنكي  ووظيفتى

التميي   بي   الدرسي   واستنباط الفرق بينهما باليى
ي تحقيق االستيعاب مثل: التقابل والتمثيل واالستعانة بشبكة 

 
وباعتماد جانب الداللة، وباعتماد مبادئ تربوية تسهم ف

 : ي
 
 مناسبة كما ف

 

 نوع الحال )ظرف الكيل( وصاحبه الجمل نوع الصفة والموصوف الجمل

 . تركت1
 القرية 
 الهادئة

 
 معرف
 معرف

 

 تركت 
 القرية 
 هادئة

 
 معرف
 نكرة

. عاد العالم الناجح من 2

 بلد المهجر

 يصف النعت منعوته ويبينه 
 

عاد العالم ناجحا 
 من بلد المهجر

ي زمن من 
 
يبي   الحال صاحبه ف

 األزمنة، وليس وصفا دائما له
 

. اشتغل العامل 4 تخصيص الصفة لألسماء أحمر/ مستطيل. باب 3

 بانتظام

 تخصيص ظرف الكيل لألفعال

 . الفاكهة ناضجة5
 

تجيب الصفة عن سؤال 
 "كيف يوجد )اسم(؟"

. اشتغل العامل 6

 بانتظام

 يجيب ظرف الكيف عن سؤال
 "كيف فعل )شخص(؟"

       

 : ي الجدول كما يىلي
 
 ونحلل األمثلة الواردة ف

ي كل . 2
 
عندما نقول "عاد العالم الناجح" فهذا وصف مالزم غالبا، فالنجاح صفة مالزمة للعالم أو هو وصف متصف به ف

ي 
 
ي حي   حينما نقول: "عاد العالم ناجحا" فنحن ال نصف العالم بأنه ناجح، ولكننا نصفه ف

 
ي حالة واحدة، ف

 
حال، وليس ف

ي زمن العودة ولحظة عودته هو 
 
 ناجح، وليس عىل اإلطالق. حالة معينة، أنه ف
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ء الواحد خصائص متعددة مثل: اللون والشكل 3 ي
ها، وقد يكون للشر ها عن غي  ي هذا الكون خصائص تمي  

 
. فلألشياء ف

ناه عن األبواب  والكثافة والحجم ودرجة الحرارة...، فإذا وصفنا بابا باعتبار اللون وأسندنا إليه صفة الحمرة فإننا قد مي  
ناه عن أبواب أخرى ذات األخرى ذات لون م ختلف، وإذا وصفناه باعتبار الشكل، وأسندنا إليه صفة االستطالة فإننا مي  

ي حي   أن ظرف الكيف 
 
شكل مغاير، وبالتاىلي فالصفات مختصة باألسماء )أحمر، طويل( خصصت لنا االسم باب، ف

ي )المثال 
 
ي المثال 4)انتظام( ف

 
ناضجة تجيب عن السؤال كيف توجد نجد الصفة  5( خصص لنا الفعل )اشتغل(، وف

 (1.2.3، صفحة Van de Velde ،2009) الفاكهة؟ أي تجيب عن اسم )الفاكهة(. 
ي المثال 

 
نجد ظرف الكيف انتظام يجيب عن سؤال كيف اشتغل العامل، أي يجيب عن فعل )اشتغل(، إذا فظروف  6وف

ي حصل ب
ها حدث االشتغال، وبالتاىلي فالمستمع لن يتبادر إىل الكيل تخصص األفعال )األحداث(، فهي تقيد الكيفية التى

ي ذلك
ي ظرف الكيل بانتظام ما ينف 

 
 ذهنه أن العامل اشتغل بفوض  أو تهاون ألن ف

  إعداد مرحلة التطبيق .3
 تقديم تطبيقات متنوعة تهم،

 أنشطة التعرف 
ي الجمل التالية:  .1

 
 حدد كل من النعت والحال ف

 زرت المدينة المكتظة.  -

 من المباراة محبطا. خرج الفريق  -

 أتمم الجمل بمأل الفراغ بنعت أوحال، وحولها إىل المثت  والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث السالم.  .2

 أعدت األم وجبة...........................  -

 سوق البادية................................  -

 نام...........................................  -

 أنشطة التحليل 

 حلل الجملة التالية .1

ي المدينة.  -
 
ة ف  دور الصفيح منتشر

  أنشطة التصحيح 

ي المدرس بجمل أو نص غي  سليمي   من ناحية وضع الحركات اإلعرابية )الشكل(.  -
 يأنى

   كيب والتعبت  أنشطة الت 

 تقديم وضعيات إنشائية يطالب فيها المتعلمي   بتوظيف القواعد المدروسة.  -

 

:  لتتحدد بعد ذلك مهام المتعلم ي
 
 ف

ي يكون عليها:  -
كي   عىل الجدول الممي   بي   الدرسي   ليتم تحديد الحالة التى

 تفاعل المتعلم مع الدرس المبسط، ثم اليى
 .  الموصوف والصفة ثم صاحب الحال والحال من حيث التعريف والتنكي 

ي الجنس والعدد مثل:  -
 يقدم المتعلمون أمثلة أخرى تعت  بحالتى

 دخل المدرسان المشعان / دخل المدرسون المشعون. الحال: دخل المدرس مشعا / 

 الصفة: دخل المدرس المشع / دخل المدرسان المشعان / دخل المدرسون المشعون. 
 يحددون الصفة )المكتظة( والحال )محبطا( مع تعليل الجواب بالقول مثال:  -

ي حي   لم
 
ي اإلعراب واإلفراد والتأنيث، ف

 
.  نالحظ أن الصفة تتبع موصوفها ف ي التعريف والتنكي 

 
 يتوافق الحال وصاحبه ف

جعوا أن اإلعراب يكون كذلك بالحروف )األلف، والواو، والياء( -  يتممون الجمل ويحولونها ليسيى

:  يحللون الجملة شفهيا -  عي  خطوتي  

ل األوىل: يحددون عنارص الظاهرة بقولهم: الجملة التالية حالية تتكون من صاحب الحال )دور الصفيح( والحا
ة(.   )منتشر

ي الجملة 
 
ي أن طرف

الثانية: يحللون بقولهم: فصاحب الحال جاء جمعا معرفا باإلضافة، والحال جاء نكرة مفردا مما يعت 
 الحالية ال يتطابقان من حيث العدد كذلك. 

 يصحح المتعلمون الجمل والنص المشكول شكال خاطئا.  -
تحرير  وية، وتوظيف القواعد المدروسة )الصفة والحال( مثلينجز المتعلمون ويحررون إنشاء مع مراعاة السالمة اللغ -

 نص عن وصف األم: 

"األم مدرسة تعدنا إعدادا صحيحا ال يشوبه اعوجاج، فهي عطوف، حنون، هي الكتف اآلمن الذي يسند عليه اإلنسان 
ئ الذي يحمينا من الحياة القاسية، وهي القلب الرحيم الذي يضخ فينا 

 
روح األمل، وهي اإلنسانة  رأسه، وهي الحضن الداف
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ي  
ي طريق النجاح، تستقبلت 

 
ي األوىل، ودليىلي للسي  ف

 المحبون، فأمي هي مدرستى
ي ال غت  لنا عنها وإن كير

الطيبة الحنون التى
ي دون كلل أو ملل، تقدم ىلي ما أحتاجه وهي فرحة 

كلما دخلت عليها مبتسمة مبتهجة مخفية كل همومها، تسهر عىل راحتى
ي عطائها، فأفضالها عميمة ال تعد وال تحص." مغتبطة متفاني

 
 ة ف

، وإذا ما قومنا أثر الدعم المنجز،  ي وجماعي
ي أشكال العمل حسب نوعية التطبيق بي   عمل فردي وثنانئ

 
وينوع المدرس ف

ي إنجازه من خالل: 
 
 والذي يبي   ما يبذله األستاذ من جهد ف

 تقديم الدرس بشكل مبسط.  -
ي جعل عملية االكتساب تتحقق بشعة نظرا ألن اعتماد "مبدأ التقابل" بتوظ -

 
يف الجدول لما لهذا المبدأ من أهمية ف

 الذهن يستحض  الكلمات المتقابلة بسالسة.    

 اعتماد "مبدأ الثنائيات": التعريف التنكي  الجنس المذكر المؤنث العدد المفرد المثت  الجمع.  -

 ركب. تقديم تطبيقات متنوعة ومتدرجة بدء بالبسيط ثم الم -

المزج بي   التطبيقات الكتابية دون إغفال الشفهية تدريبا لنطق الحروف بشكل سليم والتعود عىل المحادثة، لذلك ال  -
ي تتيح للمتعلم توظيف 

كي   أيضا عىل الوضعيات التواصلية التى
كي   عىل القواعد اللغوية لوحدها، بل يجب اليى

يجب اليى
،  هذه القواعد بشكل سليم ومقبول  .(181، صفحة 2015)التومي

ح من  ي مدى تمكنهم واستيعابهم الدرس المقيى
 
ي كل المراحل السابقة عىل قياس قدرات المتعلمي   ف

 
ويعمل المدرس ف

حة، وبالتاىلي تحديد عتبة مدى نجاح الدعم المقدم المتوج  منه تحقيق نسبة الفهم المخطط لها 
خالل األنشطة المقيى

ي حالة عدم تحققه ينتقل المدرس إىل نشا
 
 ط داعم آخر يتمثل ي فن القصة. قبال، وف

 إيجابيات توظيف أسلوب القصة .3
ط  يمكن تقديم الدرس باعتماد طريقة القصة ي تحقيق الفهم، وهذا يتطلب إبداعا من لدن المدرس ويشيى

 
إليجابياتها ف

 فيه: 
 أن يكون قادرا عىل العرض والتمثيل.  -
 المتعلمي   المقلدة لقراءة األستاذ. تقدم القصة بقراءة األستاذ النموذجية تعقبها قراءة  -

 تقدم القصة بأسلوب سهل شيق يجذب انتباه المتعلمي   ويدفعهم إىل اإلنصات واالهتمام.  -

 تقدم أحداث القصة متسلسلة متتابعة.   -

ات صوته، وتغيي  حركات جسمه.  -  يستخدم المدرس أسلوب تمثيل الموقف بقدر اإلمكان بتغيي  ني 

. أن تكون أفكار القصة مركز  - كي  
تها إىل التشتت وعدم اليى  ة قليلة حتى ال تؤدي كير

ابطة.  -  تقديم عنارص وقواعد الدرس متسلسلة وميى

 : ي
 
 واختيار طريقة القصة يتوقف عىل مزاياها وإيجابياتها المحددة ف

 ال تحتاج إىل إمكانات وتكاليف.  -
 تساعد عىل تكوين روابط منطقية بي   عنارص الدرس ومكوناته.   -

 القواعد اللغوية ذات المفاهيم المجردة. تسهيل تدريس  -

ي جو  -
 
توثيق روابط التواصل بي   المدرس والمتعلم وبي   المتعلمي   فيما بينهم من خالل طرح األسئلة واإلجابة عنها ف

 يعمه الحوار والتفاعل. 

 تعد طريقة يسهل معها فهم الدرس.   -

ي تعلم اللغات.  تطوير مهارة التعبي  الشفهي من استماع ومحادثة، وهما مهارتان -
 
 أساسيتان ف

 تتيح قراءة القصة تحسي   نطق الحروف والطالقة اللغوية، وإتقان قواعد اللغة.  -

 نموذج قصة .4

 :  يمكن تقديم الدرسي   السابقي   عىل الشكل القصصي التاىلي
، أوالهما أنجبته ما حقيقي   " هناك منذ زمن بعيد وإىل يومنا هذا، تعيش جارتان شاء القدر أن تنجبا ولدين توأمي  

ي أخاه التوأم 
ء، يعيشان تفاصيل حياتهما معا، يقضيان وقتهما معا، يتبع التوأم الثان  ي

ي كل سر
 
يتشابهان سبحان الخالق ف

 . ي حركته وعدده وجنسه، وثانيهما أنجبتهما غي  حقيقيي  
 
 األول دائما ف

ي التالميذ أنا الجملة الوصفية أنجبت توأمي   حقيقي   ب 
ارين، هما الصفة والموصوف يسعيان تقول األوىل: "أعزانئ

ء ألجل إسعادي وإسعاد أهل لغة الضاد وأبدا ال يتشاجران وال يتخاصمان مثل ما  ي
ي كل سر

 
ي لكونهما يتفقان ف

إلرضانئ
ي هذا 

 
ا ما ال يتفقا، إال أنه ال بأس ف يفعل ابنا جارتنا الجملة الحالية التوأمان الخطأين الحال مع صاحب الحال الذين كثي 

ي أنا الخال
ي الكون والخلق، وهذا االختالف والتنوع  بيت 

 
عة  هلل وسنته ف ي التالميذ شر

ف واالختالف، فاالختالف أحبانئ
نا من الجمل هو الذي يعطي بنت عدنان رونقها وجمالها األخاذ".  ي الجملة الحالية وغي 

 الجملة النعتية وبي   جارنى
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ي التالميذ أنا الجملة الحال
ي التعريف تقول الثانية: "أعزانئ

 
ية أنجبت توأمي   خطأين، هما الحال وصاحبه ال يتفقان ف

: فاعال أو  ي
ي الجملة، فيمكن أن يأنى

 
ي الحركة اإلعرابية، فصاحب الحال تتغي  حركته بتغي  موقعه ف

 
، وكذلك ف والتنكي 

ي مجرورا باإلضافة. 
ا أو مفعوال به، كما يمكن أن يأنى  مبتدأ أو خي 

ي هذه ا 
 
قان فبدون الحال ال نستطيع معرفة حال صاحبه، وال يتم المعت  ورغم اختالفهما ف ألمور كلها إال أنهما ال يفيى

ي لصوت 
ي تبي   حال األستاذ الذي ال يفارق ابتسامته أمام متعلميه، وأضم صونى

بقولنا جاء األستاذ إال بإضافة مبتسما التى
ي الجملة النعتية وأقول: 

 جارنى
ي جمل ا 

 
للغة العربية وقواعدها هو الذي يعطيها قوة ويكسبها جماال تفوق به لغات العالم إن هذا التنوع والتفرد ف

". ي
ي التالميذ بلغتكم العربية، لغة القرآن، لغة الوجي واإلعجاز الربان 

 األخرى، فهنيئا لكم أحبتى
ي مرحلة موالية تمثيل القصة بلعب األدوار، أو إعادة كتابتها باألسلوب الخاص،

 
ومن خالل هاتي    ويمكن للمتعلمي   ف

ي )
، يقول الهاروسر ي والشفهي  سنحاول تطوير مستوى المتعلم التواصىلي الكتان 

ي 2012العمليتي  
 
ل ف (: "إن التعلم ال يخيى 
ي بلوغ أهداف، وتنمية كفايات لها صلة بمجاالت المعرفة الثالث: المعرفة، 

 
تراكم وتخزين المعارف، ولكنه يتمثل ف

هان، والمهارة الفكرية، والمهارة ا ي تحصيل طرق العمل، والي 
 
ي المتعلم معظم وقته ف

ي أن يقص 
لحركية، والمواقف. ينبىع 

" ي ،  واالستئناس بمحاوالت حل المشاكل. وباختصار إنه يتهيأ للعالم الخارج  ي
. يجب تمهي  المتعلم عىل  (2012)هاروسر

وحثه عىل البحث والتقصي وراء كيف يوظف ما يمتلك من مهارات معرفية وفكرية من مالحظة وتحليل وتركيب، 
ي جل المعارف من المدرس، 

ي بتلفى ي بدل االقتصار عىل التعلم السلت  ي اإليجان 
المعلومة وبالتاىلي تشجيعه عىل التعلم الذانى

، بمعت  جعل المتعلم هو مركز العملية  ي
 
ي تطوير رصيده المعجمي والمعرف

 
واالهتمام بالمطالعة الحرة اإلثرائية ألهميتها ف

 يمية التعلمية. التعل
 

 خاتمة
ي معالجة ضعف التميي   والتفريق بي   درسي 

 
ي األخي  يمكن القول إن هذا البحث سىع إىل بلوغ هدف عام يتجىل ف

 
وف

ي الرفع من مستوى فهمهما، وصوال لمستوى حسن استثمارهما، لذلك عملنا عىل إعداد 
 
الصفة وظرف الكيف، والسىعي ف

ع مستوى االستيعاب، ألن هناك عالقة بي   الفهم واإلنتاج، فالفهم الجيد يؤدي إىل نموذج جديد، وتحديد مواصفاته لرف
 إنتاج جيد والعكس صحيح. 

ولبلوغ هدف هذا البحث واإلجابة عىل أسئلته، تم بالتأكيد االستفادة من إطار نظري استعنت فيه عىل دراسات سابقة 
ي من إعداد ومجموعة من المصادر والمراجع النحوية واللسانية والدي

ي تناولت ظاهرتا الصفة والحال لتمكنت 
داكتيكية، التى

 . ي
 هذا العمل التطبيفى

ي ستؤدي إىل حصول الفهم ثم التوظيف، هو 
كما حاولت أن أعالج إشكاالت البحث، لنتوصل إىل أن من بي   األسباب التى

، وكذا است ي
اتيجيات مناسبة إعداد نماذج جديدة للدروس اللغوية تستمد أساسها من الدرس اللسان  خدام طرائق واسيى

ي عنارص الدرس وإخضاعها 
ى
من ضمنها التضي    ح بمفاهيم الظواهر اللغوية وتعريفها، ألنها تعد مفتاحا أساسيا لفهم باف

لمبادئ تربوية منها مبدأ االنتقاء بانتقاء ما من شأنه أن يحقق الكفايات المراد تحقيقها، واعتماد مبادئ تربوية مثل 
ا االستعانة بأسلوب التدرج وا ، وكذلك االستعانة بالخطاطات والجداول، وأخي  ي عرض عنارص الدرسي  

 
تيب والتقابل ف ليى

 وتمثيلهما وبالتاىلي إخراجهما من حالتهما 
القصة، هذا األسلوب المثي  والشيق الذي أدى إىل تصوير هذين الدرسي  

 التجريدية. 
 : حة نورد ما يىلي

 ومن الحلول المقيى
امج _ البد من  ي تعد مصدر جل المناهج والي 

النظر إىل الدرس اللغوي نظرة حديثة، بتجاوز المقاربة التقليدية التى
ي التعلم والعديد من 

 
ي تركز عىل حفظ القواعد اللغوية واستظهارها، وتتجاهل معرفة المتعلم وأسلوبه ف

بوية، التى اليى
 العوامل المرتبطة به. 

أو ظرف الكيف والصفة وفق النموذج التقليدي يمكن المتعلم من تحصيل عدد كبي  وقد لوحظ أن تدريس درسي الحال 
من القواعد لكن ال يساعده ذلك عىل التميي   بينهما، وعىل تطوير مهارات التوظيف والوعي بها، ومن هذا المنطلق يجب 

، وبالتاىلي إنجاز مناهج  أن يعمل المختصون عىل إعداد دروس لغوية جديدة باالعتماد عىل استثمار نتائج الدرس ي
اللسان 

 ومقررات جديدة للرفع من جودة التعليم والتعلم. 
ي جميع المراحل التعليمية -االهتمام بالتكوين المستمر لمدرسي اللغة العربية  - 

 
ي  -ف

حتى يستطيعوا مواكبة التحوالت التى
 .  تعرفها بعض النظريات المعرفية واللسانية المرتبطة بالمجال التعليمي التعلمي

-   . نامج الدراسي  توفي  المراجع اللسانية الشديدة الصلة بالي 
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