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 Abstract 

     There are a lot of difficulties when Arabic is taught in all academic levels because the 

students suffer from a difficulty in understanding grammar, rhetoric, criticism, and literary 

texts. The teachers complain of the students' academic decline. Hence, Arabic has got a great 

attention from its specialists and native speakers in the past and present. This attention is 

reflected in the effort exerted to improve its methods of teaching, curricula, and programs. 

Yet, Arabic is still characterized by difficulty and complexity. Prosody is not a way from this 

field of difficulty. Specialists and the ones interested in Arabic inquire why Arabic suffers 

from cognitive recession in response to these challenges? And why studies are restricted to a 

certain aspect away from prosody? In addition, the postgraduate students are reluctant to 

study it. Critics, specialists, and researchers have specified the difficulty in prosody which has 

not started in the modern time but found in old periods. Al-Samarra'i said, "Prosody is one of 

Arabic branches from which the one interested in suffers its comprehension for it is very 

difficult and hard, and is considered by some to be tough.   

 الممخص
ند دراسة المغة العربية في المراحل الدراسية كافة فالطمبة يعانون من صععوبة ىناك معاناة كثيرة و صيحات متتالية ع

فيم القواعد والبالغة والنقد والنصوص األدبية، والتدريسيون يعانون من المستوى المتدني لطمبتيم؛ لذلك حظيت لغتنا العربيعة 
ىذا االىتمام في العمل عمى تطوير طرائق تدريسيا باىتمام ورعاية خاصتين من لدن أبنائيا ومتكممييا قديما وحديثا، وتجّمى 

. (51  ص 5995)الخزرجيةة  ومناىج تمك الطرائق وبرامجيا، ومع  ذلعك فعان المغعة العربيعة بقيعت تنععت بالصععوبة والتعقيعد
والعروض لم يكن بعيدا عن مسرح ىذه الصيحات فيتساءل المتخصصون ومن ليم عالقة بالموضوع لماذا تبقعى عمعوم المغعة 
العربية تعاني من الكساد المعرفي في ظل التحديات؟ ولماذا تقتصر الدراسات عمعى جانعب مععين ويظعل الععروض بعيعدا ععن 
ىذه الدراسات؟ فضاًل عن ذلك نفور طمبة الدراسات العميا من البحث في موضوعاتو. وحدد النقاد والمتخصصعون والبعاحثون 

نمععا منععذ زمععن لععيس بقريععب ومععن ىععذا قععول السععامرائي:  إن عمععم صعععوبة عمععم العععروض وىععي لععم تكععن وليععدة العصععر الحعع ديث وا 
العروض من عموم المغة الذي يعاني من يريد اإلطالع عميو صعوبة في فيمعو فيعو عمعم صععب المرتقعى وععر الطريعق معقعد 

 (55  ص5914".)السامرائي  .المصطمحات عده البعض من العموم الجافة 
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 مشكمة البحث: -أواًل:
نمععا حتععى الاعععراء واألدبععاء والنقععاد الععذين ال  إن        صعععوبة العععروض واضععحة لععم يعععان منيععا الطمبععة والمدرسععون فحسععب وا 

 (25، ص1997يستطيعون إصدار حكم عمى الاعر العربي إال إذا ألموا الماما كافيا باصولو وقواعده.)الحسيني،
عمم صعب ألنيم لم يتدربوا عميو من قبل ولم يوقفيم احد  تعتقد الباحثة أن لمطمبة أعذارىم المقبولة من وصف العروض بانو

من خالل قراءة الاعر عمى أصولو وقواعده؛ فانو عمم يحتاج إلى دربة ومران متصمين، والعناية بو تحتاج إلى تضافر عموم 
وم العربية األخر العربية المختمفة التي تعين عمى ضبط النص الاعري ؛ألنو كما يقول عبد المطيف:  بين عمم العروض وعم

من صرف ونحو وغيرىما تعاون متبادل وجدل حي فععال، ومعن ىنعا كانعت إجعادة الععروض متضعمنة إلجعادة كثيعر معن عمعوم 
 ( 5، ص1999العربية  . )عبد المطيف ،

يعة كافعة في ضوء ما تقدم تستنتج الباحثة أن ىناك معاناة من الطمبة والتدريسيين معن صععوبة تعدريس فعروع المغعة العرب      
نمعا حتعى  وتدني مستوياتيم فييا والعروض لعم يكعن بعيعدا ععن ىعذه الصععوبات وان المعانعاة لعم تكعن معن الطمبعة والتدريسعيين وا 
نما جذورىا تمتعد إلعى  من رجال األدب ورجال النقد ويبدو أن ىذه المعاناة لم تكن حديثة ولم تقتصر عمى عصر دون آخر وا 

عوبة فربطت بين العصعور كافعة وقعد ذكعر السعيد ذلعك فعي قولعو:  إن عمعم الععروض منعذ أن أعماق التاريخ واستمرت ىذه الص
ه( إلى اآلن تاق عمى كثيرين دراستو، ويعسر عمعييم ىضعمو واستسعاغتو لمعا فعي 175ابتكره الخميل بن احمد الفراىيدي ت)

 (3 .)السيد ،د.ت، صتفعيالتو من تاابو ولما في تقطيعو من صعوبة ولما في مصطمحاتو من كثرة وغرابة 
يتضح أن الضعف في مادة العروض مدرك من المتخصصعين والتدريسعيين والطمبعة واليمكعن تجاىعل ذلعك، وظيعر معن خعالل 
اطععالع الباحثععة عمععى الدراسععات السععابقة التععي تناولععت العععروض انخفععاض مسععتوى التحصععيل فععي المععادة  الميمععة ألقسععام المغععة 

معرفععة األوزان الاعععرية وتمييععز الجيععد مععن الععرديء وتععدريب األذن عمععى حسععن السععماع العربيععة ألن مععادة العععروض تسععيم فععي 
 لماعر وتذوقو وكذلك نقده .

إضافة إلى أن الكتب المؤلفة في ىذا العمم اغمبيا صعبة عسيرة عمى الدارسين وىذا ما قالعو الكرباسعي:  أمعا القعديم منيعا     
العقل دون أن يصل معيا إلى الفيم وتاتت النظر وتصرفو إلعى جزئياتعو فغريب عسير وبعضيا إاارات ورموز مبيمة تجيد 

وىو في غنى عنيا، فال يبصعر بيعا مراكعب الخعالص، ويبقعى المعتعمم بينيعا حعائر العذىن، طعائش المعب، كعاني بعو يريعد دخعول 
 (   8، ص2011سي،مدينو ىذا العمم فال يجد ليا بابًا ويجب أن تتكاف لو الطالسم فال يدرك ليا مفتاحا  .)الكربا

نظععرا لتععردي الذائقععة األدبيععة فععي الوقععت الحاضععر بسععبب االبتعععاد عععن عصععور الفصععاحة، فضععال عمععا ُلمععس عنععد الطمبععة مععن 
وىعععذا  –وىعععذا القعععول تؤيعععده الدراسعععات التعععي تناولعععت تقعععويم مسعععتوى الطمبعععة فعععي معععادة الععععروض  –ضععععف فعععي معععادة الععععروض 

دراسععة مبععادئ ىععذا العمععم لصعععوبات يالقونيععا فععي اسععتيعاب ىععذه المععادة لكثععرة  الضعععف قععد يصععل أحيانععا إلععى درجععة النفععور مععن
لتالفعي   -المصطمحات وتداخل بعض بحوره م  بعض وكثرة الزحافات والعمل وغيرىعا. فقعد رأت الباحثعة أىميعة إيجعاد وسعيمة

دليل عمى أسعموب سعمس اعيق وىذه الوسيمة ىي بناء دليل لتدريس العروض إذ يقوم ىذا ال -بعض ىذه الصعوبات في األقل
واضح خال من التعقيد والغموض من خالل منيج عممي يقوم عمعى الاعرح الواضعح العدقيق والتطبيعق والتعدريب عمعى التقطيع  
وانسععاب التفاعيععل إلععى البحععور وغيرىععا مععن الصعععوبات التععي تاععكل معضععمة لععدى المععتعمم. كمععا إن كععل اععيء يسععيل بععالمران 

 والتكرار.
حثة في االعتبار إن الععروض عمعم جديعد بالنسعبة لمطمبعة، فضعاًل ععن اّنعو ُيعَدّرس عامعًا واحعدًا فعي الجامععِة. أخذت البا       

معن ىنععا حرصعْت الباحثععُة عمعى أن يكععون األسعموب واضععحًا ميّسعرًا فععي عباراتعو وتراكيبععو، حتعى يسععيل عمعى الطمبععة فيمعو. كمععا 
 (30، ص1998ي تيسير تعميم المغة العربية .)عبد عون،يقول عبد عون:  إن األبحاث العممية ىي حجر األساس ف

خالصععة القععول: إن ماععكمة التعمععيم مععن القضععايا التععي تحتععاج إلععى مراجعععة مسععتمرة، وتنبعع  أىميتيععا مععن الحاجععة الممحععة لمعمععم 
القادة الحقيقيعون،  بمفيومو الواس  الاامل لبناء المجتمعات الحديثة، وان الرواد في كل مجتم  ىم رجال التربية والتعميم، فيم

بعيدًا عن مظاىر البروز واإلدعاء، وىم الذين يق  عمييم الععبء األكبعر فعي توجيعو األجيعال وتسعميحيا باألىعداف الصعحيحة، 
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والوسائل الفعالة، وأي نجعاح لممجتمع  ينبغعي أن يرجع  فعي النيايعة إلعييم. كمعا أن التفعوق عمعى الععالم فعي جميع  األحعوال يبعدأ 
 سي في مختمف مراحل التعميم وان مفتاح ىذا التفوق ىو المنيج والتدريسي الجيد وطريقة التدريس.من الفصل الدرا
 أىمية البحث: 

تععد المغعة مععن المظعاىر االجتماعيععة والنفسعية فعي حيععاة الكعائن اإلنسععاني إذ ال يخمعو أي مجتمع  مععن ىعذا المظيععر،      
اعية إلفرادىا، وىي رابط قومي؛ ألنيا تقرب بين األفكعار والميعول. كمعا فيي ركن أساسي في بناء األمة وتنظيم لمحياة االجتم

إنيا وسيمة اتصال بين األفراد خاصة في التعبير عن الذات وفي فيم ما يقولو اآلخرون لنا.بيا يعبرون عن أنفسعيم وأمعانييم 
 (17، ص2005)عبد اليادي، ( 7، ص2004وطموحاتيم وعن مااعرىم وعن أدبيم وثقافتيم وكتاباتيم وفنيم. )النجار، 

عياة جماعية م  مجموعة من الناس، تربطيم روابط عدة: من غايات، وآمال، وآالم، وعواطف فيم  –يعيش اإلنسان 
بحاجعة إلععى ىعذه الععروابط وىعي األداة التععي يسعتطيعون بوسععاطتيا تنظعيم أمععور حيعاتيم كميععا، فعنحن ال نسععتطي  أن نتصععور أي 

 (42، ص1974ستغناء عن وسيمة التفاىم بينيم.)إبراىيم، مجموعة من الناس يمكنيا اال
المغععة وسععيمة لتسععجيل التععراث العقمععي مععن فنععون وآداب وعمععوم ومخترعععات فتتوارثععو األجيععال جععيال بعععد جيععل، والمغععة مععرآة 

ضي والحاضعر وال تعكس القدرات العقمية والفكرية لما توصمت إليو امة من األمم؛ فيي وعاء الثقافة، وأداة االتصال بين الما
، 2009يسععتطي  إنسعععان أن يقعععف عمعععى كنعععوز الفكعععر اإلنسعععاني معععن اععععر ونثعععر وغيرىمعععا إال إذا أتقعععن ىعععذه المغعععة .)الخطيعععب،

 (  32-30ص
تساىم المغة في التمايز الثقافي بين لممجتمعات، وىي في الوقت نفسو تقاوم الغزوا الثقافي، وليعذا يحعرص الغعزاة       

 (.25، ص2002ثقافيًا .)األغا، عوب المراد غزوىاعمى تعميم لغتيم لما
المغة من أعظم نعم اهلل التي أنعم بيا عمى اإلنسان بعد خمقو فميزه بيذه المكرمة؛ ليعبر بيا عن مااعره؛ ويفصعح بيعا 

اركة، عن أفكاره وعواطفو، وحوائجو؛ فيتواصل م  ذاتو وم  اآلخرين، وأكسبت الحياة بذلك سعمو معن أرقعى سعماتيا ىعي الماع
 (15، ص2000والتفاعل، والتواصل.)عوض،

المغة العربية لغة طيعة تمكن معن يسعتعمميا معن التعبيعر ععن المععاني فعي كعل مطمعب وفعن بصعورة واضعحة وجميمعة     
 وأروع أسموب وقدرة عمى إيصال المعاني؛ فالمغة العربية لغة غنية ودقيقة إلى درجة كبيرة.

العربية وحضارتيا العريقة، ومن أىم وسائل االتصال، والتفاىم بين النعاطقين بيعا،  وىي وسيمة الحفاظ عمى تراث األمة
 (7، ص1993مما جعل العناية بيا واجبا دينيا، وقوميا، وعمميا، وأخالقيا لمحفاظ عمى مكانتيا.)القزاز،

العربعي التفعوق فعي األداء المغة العربية لغة موسيقية ااعرة ترتعاح لمعانييعا وأصعواتيا وىعي بيعذا الجعرس والعرنين منحعت 
 (13، ص2007كالما وكتابة وغناء واعرا عمى وزن وقافية.)مدكور،

لذلك حظيت الدراسات المغوية بنصيب وافعر معن بعين فعروع العمعم؛ ألنيعا تمثعل الحضعارة وكعذلك دورىعا العظعيم فعي حيعاة 
ابعععة فيعععي ليسعععت وسعععيمة لمتفعععاىم بعععين أفعععراد الفعععرد والمجتمععع ، فيعععي مجعععال التفكيعععر، وأداة لالتصعععال ععععن طريعععق المحادثعععة أوالكت

نما حتى بين المجتمعات اآلخر.  المجتم  الواحد فحسب وا 
في وقتنا الحاضر يعاني أبناء العربية بصورة عامة والطمبة بصورة خاصة من الضعف في مجال المغعة العربيعة حيعث  

لغالععب، بعيععدة عععن طبيعععة الكععالم الععدائر، وطرائععق أن دراسععة المغععة اليععوم عمععى اخععتالف مراحميععا التعميميععة دراسععة نظريععة فععي ا
االسععتعمال المالوفععة، ف نيععا أقععرب إلععى أن تكعععون عامععا يتععدارس فععي الكتععب، يععزاول ويسعععتنبط منيععا طريقععة لسععانية تسععير عمعععى 

 (31-24، ص1955أساليب القول الدائر.)إبراىيم،
كثيععر معععن البعععاحثين مععن خعععالل بحعععوثيم التربويعععة، الريععب أن اغمعععب معععواد المغععة العربيعععة مثعععل النحععو، والبالغعععة تناوليعععا ال

والتجريبية، وبينعوا أسعباب الضععف فييعا، ىعذه النتعائج أدت بعدورىا إلعى إععادة النظعر فعي طرائعق تدريسعيا، وتحديعد الصععوبات 
سعاعد التي يواجييا الطمبة في ىذه المعواد، والعمعل عمعى  تبسعيط كعل منيعا معن اجعل تيسعيرىا، وتسعييل تعمميعا بالاعكل العذي ي
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عمعععععععى تحسعععععععين أداء الطمبعععععععة فييعععععععا. إال أن عمعععععععم الععععععععروض لعععععععم يكعععععععن لعععععععو الحعععععععظ الكبيعععععععر، والعععععععوافر فعععععععي ىعععععععذه البحعععععععوث 
 ، ص(2012والدراسات.)الموسوي،

الععروض فععرع مععن فععروع المغععة العربيععة وىععو تععاب  لمععا يسععمى بالمجموعععة األدبيععة أو الدراسععات األدبيععة التععي يتمقاىععا طمبععة 
ت التربية واآلداب والتربية األساسية ولو أىمية ال تقل عن أىمية فروع المغة العربية األخر كعالنحو قسم المغة العربية في كميا

والصععرف والبالغععة وغيععرىم؛ الن العععروض يععدخل فععي مععنيج كععل عمععوم المغععة وال نبععالال إذا مععا قمنععا يتعععداىا الن العععروض ىععو 
يكون لعو دور فعي الصعياغات المغويعة لمبيعت الاععري معن حيعث  الدراسة الصوتية اإليقاعية لنظام الاعر وىو في نياية األمر

 اختيار المفردة المتناسقة المتسقة إيقاعيا والخاضعة لاروط الفصاحة المعجمية.
في ضوء ماتقدم ترى الباحثة إن الععروض ىعو عمعم معن عمعوم المغعة العربيعة اليمكعن االسعتغناء عنعو واليمكعن عزلعو ععن 

و ذلك العمم الذي يعني بدراسة الاعر وتبيان صحيحة، ولعو األثعر الكبيعر فعي القعراءة الصعحيحة فروع المغة والسيما األدب وى
 فضال عن أثره في تنمية الذوق االدبي وتكوين األذن الموسيقية والقدرة السمعية إذ يميز بين الناثر والمستقيم .

نما ااع أمر صعوبتيا بين األ جيال إذ أنو ال قدرة ليعذه األجيعال عمعى إن ماكمة العروض لم تكن محصورة في جيل وا 
فيم مادة العروض وتذوقيا وما ىو إال طالسم ومصطمحات يجب حفظيا من الطمبعة وىعذه الطالسعم أدت إلعى ىعروب بععض 

 (7، ص2008الاعراء إلى ألوان تنقذىم مما يصيبيم من ضيق ىذا العمم .)جمعة،
ائععق توصععيمو وتحبيبععو إلععى النععاس. وعمععى مععن يوكععل إلععييم أمععر تععرى الباحثععة انععو البععد مععن تسععييل سععبل العمععم وتبسععيط طر 
 التعميم أن يدركوا ىذا، وياخذوا باسبابو إن ااءوا تجارًة ال تبور.

لقععد أولععت الدراسععات الحديثععة الطريقععة التدريسععية أىميععة كبيععرة وعععدتيا حجععر الزاويععة فععي العمميععة التعميميععة ألىميتيععا فععي 
 (319، ص1984لمفاىيم التي تسعى إلى تحقيقيا.)إبراىيم،ترجمة أىداف المنيج إلى القيم وا

خالصععة القعععول إن اكتسعععاب ىععذا العمعععم يعتمعععد اعتمععادا كعععامال عمعععى ميععارة المرسعععل )عضعععو ىيععاة التعععدريس( فعععي ععععرض 
المواضي  عمى نحو ميسر ،بحيث يجعمو محببا إلعى العنفس وقعادرا عمعى التغمعب عمعى صععوباتو، كعذلك يعتمعد عمعى المسعتقبل 

لب( الذي يقف عمى أبعاد ىذا العمم ويتعرف مفيومو ومصطمحاتو ومختمف جوانبو من خالل التطبيعق العممعي، ويعتمعد )الطا
أيضا عمى الوسيط الجيد وىو )الكتاب( الذي يجم  بين دفتيو من ىذا العمم ومصطمحاتو في قالب جديد يتناسعب مع  الطمبعة 

 (5، ص2010وحاجاتيم.)زىدي،
عمععى تععذليل صعععوبات العععروض إذ  يعععد  –إن اععاء اهلل  -اختيععار ىععذه الدراسععة لتكععون معينععا انطالقععا مععن كععل ىععذا تععم 

العدليل معينعا فعي إراعاد التدريسعي إلععى أفضعل الوسعائل المجديعة لتعدريس المعادة، وتحقيععق األىعداف المتوخعاة منيعا؛ فيعو يسععيل 
م المعادة فعي االتجعاه السعميم المتطور.أمعا بالنسعبة عمى التدريسي المبتدئ من السيطرة عمى كثير من الماكالت المتعمقعة بتعمعي

 (30-29، ص1998لمتدريسي المتمرس فيعد مصدرًا غنيًا بالتدريبات المتنوعة ليختار منيا ما يناسب طمبتو .)عبد عون،
جرائية من القيام بعممية تدريس فاعمة ومثمرة، فيو يسعاعد التدريسعي إ    لعى حعد الدليل يمكن التدريسي بطريقة نظرية وا 

كبير عمى فيم فمسفة الكتاب ومعرفعة طريقعة تدريسعو ويقعدم لممعدرس قعدرًا معن التوجييعاِت والمقترحعاِت التربويعة التعي تفيعده عنعد 
اسعععتخدامو وان يتضعععمن ععععددًا معععن النمعععاذج والخطعععط التدريسعععية تسعععييال لمصععععوبات التعععي يمكعععن أن يواجييعععا التدريسعععي أثنعععاء 

 تدريسو.
 يا كان من الضروري وض  دليل لتدريس العروض ليستبان غموضيا ويسيل عسيرىا.لألىمية الماار إلي    

 ويمكن تمخيص أىمية البحث الحالي بالنقاط اآلتية:
 أىمية المغة باكل عام كونيا وسيمة االتصال الباري ولغة القرآن الكريم. -1
 أىمية العروض بوصفو فرع من فروعيا .  -2
 ام، وطرائق تدريس العروض باكل خاص.أىمية طرائق التدريس باكل ع -3
 أىمية المرحمة الدراسية. -4
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 أهداف البحث:
 ييدف البحث الحالي إلى:

 تعرف الصعوبات التي تواجو الطمبة في مادة العروض في أقسام المغة العربية في كميات التربية األساسية. -1
 سام المغة العربية في كميات التربية األساسية.تعرف الصعوبات التي تواجو التدريسيين في مادة العروض في أق -2
 بناء دليل لتدريس العروض في ضوء تمك الصعوبات. -3

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي :

 تدريسيي مادة العروض في أقسام المغة العربية لكميات التربية األساسية في جامعات الفرات األوسط. -1
غععة العربيععة لكميععات التربيععة األساسععية فععي جامعععات الفععرات األوسععط التععي تمثععل عينععة طمبععة الصععفوف الثالثععة فععي أقسععام الم -2

 م.2013-2012البحث)بابل، والكوفة، وواسط(. لمعام الدراسي 
 المفردات المقررة لمصف الثاني في أقسام المغة العربية لكميات التربية األساسية في مادة العروض. -3

 تحديد المصطمحات:
 البناء -1

 المبني والجم  أبنية والبناء مدير البنيان وصانعو وقد تكون البناية في الارف والفعل . لغًة:
 قال لبيد بن ربيعة العامري:

 فبنى لنا بيتا  رفيعا سمكو                          فسما إليو كيميا وغالميا    
 (1955،272:1حركة .)ابن منظور،والبنيان الحائط والبناء لزوم آخر الكممة ضربا واحدا من السكون أو ال

: إن معاني البناء ىعي التاسعيس والتنميعة واإلناعاء واإليجعاز والصعناعة وكعل اعيء صعنعتو فقعد بنيتعو 1996عرفو المايداني 
 (8،ص1996وىي معان متقاربة.)المايداني،

 
 :الدليل -2
 (1366،259:2لغًة: ىو إبانة الايء ومنو قوليم دلمت فالنا عمى الطريق.)ابن فارس، 

 اصطالحًا: 
 (11، ص1994: ىو االستدالل عمى ايء بايء آخر يكون بمثابة البرىان.)الطائي،1994عرفو الطائي

 التدريس -3
 درس الايء، يدرس دروسا:عفا.ودرسو القوم: عفوا أثره.  لغًة:

لحفظو. وقيعل: درسعت قعرأت ودرستو الريح تدرسو درسا أي محتو، ودرس الكتاب يدرس درسا ودراسة، كانو عانده حتى انقاد 
كتععب أىععل الكتععاب، ودارسععت: ذاكععرتيم، وقععرئ درس ودرسععت أي ىععذه أخبععار قععد عفععت وأمحععت، ودرسععت أاععد مبالغععة ودرسععت 

 (336، ص1955الكتاب أدرسو درسا: أي ذلمتو بكثرة القراءة حتى خف حفظو عمي .)ابن منظور،
 اصطالحًا:

ت متنوععة معن اعانيا مسعاعدة الطمبعة عمعى التفاععل مع  الموقعف التعميمعي : ىو القدرة عمعى أداء إجعراءا2011عرفو زاير -1
اراك أكثر من حاسة من حواسيم في ىذا التفاعل واالستغراق في ىذا الموقف من غير ممل أو ضجر قال تعالى أسعم  ((،وا 

 (18، ص2011(  )زاير، 38بيم وأبصر((. )مريم:
 العروض -4

حيععععععة ،يقعععععععال :أخععععععذ فععععععالن فعععععععي طريععععععق أي فععععععي طريعععععععق وناحيععععععة .)ابعععععععن لغععععععة : جععععععاء فعععععععي لسععععععان العععععععرب الععععععععروض :النا
 (2890،ص1955منظور،
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 اصطالحا":
: أنو ميزان الاععر سعمي بعو؛ ألنعو يظيعر المتعزن معن المنكسعر عنعد المعارضعة بيعا أو ألن الاععر 2011عرفو الثويني 

 (11، ص2011يعرض عمييا فما وافقيا كان صحيحا وما خالفيا كان فاسدا .) ثويني،
 :الصعوبات -5

 (438، صGood،1973(: حالة اىتمام وارتباك حقيقي أو اصطناعي يتطمب حمو تفكيرا  مميا . )Goodعرفيا كود)
: الاععخص الععذي يعععاني مععن اضععطراب فععي إحععدى العمميععات السععيكولوجية األساسععية حععين يسععتعمل المغععة 2010عرفيععا ممحععم 

عععدم قععدرة الفععرد التامععة عمععى أن يسععم  أو يفكععر أو يقععرأ أو يتحععدث أو ماععافية أو حععين يتعمميععا كتابععة وقععراءة والتععي تبععدو فععي 
 (42، ص2010يكتب أو أن يقوم بعمميات حسابية. )ممحم،

: أنيععا مؤسسععة تعميميععة تربويعة تعععد معممععا ومعممععة لممرحمععة االبتدائيعة فععي أربعععة أعععوام دراسععية يقبععل 2001عرفيعا حمععود 
الثانوية، عمى وفق نظام االنسيابية ويؤخعذ بالحسعبان رغبعة الطالعب فعي االختيعار، فييا الطمبة الحاصمين عمى ايادة المرحمة 

 (22، ص2001ويتم إجراء اختبار اخصي قبل التسجيل.)حمود، 
 الفصل الثاني

 م1995دراسة الخزرجية  -
ة نظععر أجريععت ىععذه الدراسععة فععي العععراق وكانععت تيععدف إلععى معرفععة صعععوبات تععدريس عمععم العععروض ودراسععتو مععن وجيعع      

 التدريسيين والطمبة.
استخدمت الباحثة االسعتبانة أداة لبحثيعا نظعرا لسععة انتاعار عينعة البحعث، وكعذلك المقابمعة الاخصعية مع  تدريسعيي قسعم 

 المغة العربية وطمبتيا 
ة ( تدريسعععيا بععععد اسعععتبعاد العينععع44طبقععت الباحثعععة أداتيعععا عمعععى عينعععة معععن التدريسعععيين والطمبععة بمغعععت عينعععة التدريسعععيين )

( تدريسعععيا اعععكمت عينعععة البحعععث نسعععبة 72( تدريسعععيا معععن المجتمععع  األصعععمي والبععالال ععععددىا )28االسععتطالعية والبعععالال ععععددىا)
معن كميعات التربيعة ،  –( طالبعا وطالبعة 2037%( من المجتم  األصمي. أمعا عينعة الطمبعة فقعد كعان ععددىا الكمعي )61،11)

صععرية، والموصععل، والبصععرة، والكوفععة، وتكريععت، والقادسععية، واالنبععار، وبابععل والتربيععة لمبنععات ،واآلداب بجامعععات بغععداد المستن
( طالعب وطالبعة، بقعي معن المجتمع  200وبعد استبعاد العينة االسعتطالعية والبعالال ععددىا ) -1995-1994لمسنة الدراسية 

 ( طالبا وطالبة اكمت عينة البحث .1837)
ثعععة معععن كعععل كميعععة معععن كميعععات عينعععة البحعععث األساسعععية بالطريقعععة % معععن طمبعععة الصعععفوف الثال30اختعععارت الباحثعععة نسعععبة 

 ( طالبا وطالبة.500العاوائية البسيطة، إذ بمال عدد العينة النيائي )
 استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 معامل ارتباط بيرسون . -1
 (K2مرب  كاي ) -2
 معادلة فيار .  -3
 النسبة المئوية . -4
 .الوزن المئوي  -5

 توصمت الباحثة إلى نتائج عدة منيا :
 توجد صعوبات في تدريس مادة عمم العروض من وجية نظر التدريسيين موزعة عمى سبعة مجاالت . -1
 توجد صعوبات في دراسة مادة عمم العروض من وجية نظر الطمبة موزعة عمى ستة مجاالت. -2

 ي النتائج .فسرت الباحثة القول في كل مجال من المجاالت الواردة ف
 استنتجت الباحثة استنتاجات عدة منيا :
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 إن غياب األىداف يؤدي إلى تخبط التدريسي ، وىو يقوم بتدريس مادة تتصف بالصعوبة مثل ماّدة العروض. -1
 عدم وجود كتاب منيجي موحد أدى إلى زيادة تعقيدىا . -2
 سير المادة و تحبيبيا إلى الطمبة .إن الطرائق المتبعة حاليا في تدريس العروض ال تعمل عمى تي -3
 إن مادة العروض تتطمب تقنيات متطورة في فن التقطي  و موسيقى الاعر . -4
 غياب التدريسي المتخصص أدى إلى صعوبة مادة العروض و تعقيدىا.  -5

 وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الباحثة ببعض التوصيات منيا : 
 وض.ضرورة وض  أىداف لتدريس مادة العر  -1
 زيادة عدد سنوات تدريس المادة . -2
 فتح تخصصات في الدراسات العميا تمنح ايادة عميا متخصصة في العروض عامة، وفن التقطي  خاصة . -3
 إنااء مختبرات صوت في أقسام المغة العربية لتدريس مادة العروض . -4
 طالب معرفة مسبقة بيذه المادة .إدخال تدريس أوليات العروض في المرحمة اإلعدادية ليكون لدى ال -5
 فتح دورات لتدريسيي مادة العروض لتاىيميم تربويا . -6

كمعا اقترحععت القيعام بدراسععات ععدة منيععا: اثععر نغمعة الصععوت والموسعيقى فععي تحصععيل الطمبعة فععي الععروض. كععذلك تقععويم 
 (121 -51،ص 1995األسئمة االمتحانية لمادة العروض .)الخزرجية ،

  -(:2009)دراسة الكريزي 
الدراسة في العراق، الجامعة المستنصرية، كمية التربيعة األساسعية، وكانعت تيعدف إلعى التععرف عمعى أسعباب  ىذهأجريت 

ضعععف طمبععة أقسععام المغععة العربيععة فععي كميععات التربيععة األساسععية فععي مععادة العععروض مععن وجيععة نظععر التدريسععيين والطمبععة.تكون 
 طمبة المرحمة الثالثة في أقسام المغة العربية    مجتم  البحث من تدريسيي مادة العروض و 

فععي كميععات التربيععة األساسععية فععي ثععالث جامعععات مععن جامعععات القطععر وىي:)المستنصععرية ،وبابععل ،وميسععان(. تكععون مجتمعع  
( طالبععًا 196( خمسععة تدريسععيين، وعينععة الطمبععة البععالال عععددىم )5البحععث مععن عينتععين ىمععا عينععة التدريسععيين والبععالال عععددىم)

( طالبعة معوزعين بعين أقسعام المغعة العربيعة فعي كميعات التربيعة األساسعية فعي 128( طالبعا، و)68وطالبة بواقع  ثمانيعة وسعتون )
 الجامعات المذكورة.

( 100( طالبعا و)50( بواقع  )150( طالبعا وطالبعة بمغعت العينعة )46العينعة االسعتطالعية البعالال ععددىا ) اسعتبعادوبعد 
 طالبة.
االستبانة لتحقيق ىدفي البحث وذلك الن االستبانة ىي وسيمة لمتوصل إلى المعمومات، ومعرفة خبرات  الباحثاعتمد  

 واتجاىات وآراء اليمكن الحصول عمييا بالوسائل األخرى ،وىي واسعة االستخدام في البحوث التربوية والنفسية .    
 الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية: ولغرض تحقيق ىدفي البحث ومعالجة البيانات إحصائيا فقد استعمل 
 معامل ارتباط بيرسون، والوسط المرجح، والوزن المئوي، والنسبة المئوية.  -1 

 وبعد االنتياء من معالجة البيانات توصل الباحث إلى نتائج عدة منيا : 
 بية األخر.إن أىداف تدريس العروض غير واضحة، ويصعب التمييز بينيا وبين أىداف فروع المغة العر  -1
سععناد تدريسعيا لغيععر االختصعاص، وضعععف كفايعة وقابميععة بعضععيم  -2 قمعة عععدد التدريسعيين المتخصصععين بمعادة العععروض، وا 

 العممية في إيصال المادة.
ععدم االىتمععام بالتطبيقععات والواجبععات البينيععة مععن بعععض التدريسععيين، وقمعة التفاعععل بيععنيم وبععين الطمبععة. نتيجععًة لقمععة الوقععت  -3

 ص لتدريس العروض.  المخص
عععدم وجععود معمومععات سععابقة عععن مععادة العععروض لععدى الطمبععة، وضعععف رغبععتيم واىتمععاميم فععي دراسععتيا، يععؤدي إلععى عععدم  -4

 رغبة الطمبة بالدخول إلى قسم المغة العربية، وضعف تحصيميم فييا.  
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 س.    قمة استعمال الطرائق الحديثة، وعدم مواكبة التطور الحاصل في طرائق التدري -5
 إىمال االختبارات الافوية، وقمة مراعاة االختبارات التحريرية لموقت المخصص ليا، وعدم مراعاتيا الفروق الفردية.  -6
 قمة امولية األسئمة لمحتوى المادة ، وقمة توزي  الدرجة بحسب أىمية السؤال، واالعتماد عمى أسئمة التقطي  والتعريفات. -7

  -احث من نتائج فانو أوصى بما ياتي:في ضوء ما توصل إليو الب
 وض  أىداف تدريس مادة العروض، بصورة واضحة ودقيقة وااممة ومصاغة بطريقة قابمة لمتطبيق.  -1
 وض  كتاب منيجي مقرر لتدريس مادة العروض، يحتوي عمى مجموعة من التدريبات والتطبيقات لكل موضوع.   -2
 ادة عدد الساعات المقررة لتدريسو. زيادة عدد سنوات تدريس العروض، وزي -3
 االىتمام بالجانب التطبيقي وتعويد الطمبة عميو، ومتابعة واجباتيم البيتية. -4
 وض  بدايات عمم العروض في المرحمة اإلعدادية.   -5
 االىتمام بتدريس المادة من المتخصصين في العروض. -6
 ستير والدكتوراه في مادة العروض.  قبول تخصص في الدراسات العميا تمنح ايادة الماج -7
 العناية باإلعداد الميني والعممي لمتدريسيين وان تتولى الجيات المعنية االىتمام بيذا الجانب. -8

 أوصى الباحث بتوصيات عّدة منيا:
 إجراء دراسة مقارنة ألسباب ضعف الطمبة في مادة العروض بين كميتي التربية والتربية األساسية.  -1
 راء دراسة مماثمة لمعرفة أسباب ضعف الطمبة في فروع أخرى من فروع المغة العربية مثل األدب والبالغة.إج -2
 دراسة اتجاىات طمبة المرحمة الثانية في أقسام المغة العربية في كميات التربية األساسية نحو مادة العروض. -3
 ن كميات التربية  وكميات التربية األساسية.إجراء دراسة مقارنة التجاىات الطمبة  في مادة العروض بي -4
تجريب اثعر اسعتعمال المختبعر الصعوتي فعي زيعادة تحصعيل طمبعة كميعات التربيعة األساسعية  فعي معادة العروض.)الكريعزي،  -5

2009) 
 دراسات تناولت بناء الدليل:

 :1994دراسة الطائي  -1
لععى بنععاء دليععل لتيسععير تععدريس الموضععوعات النحويععة فععي أجريععت ىععذه الدراسععة فععي جامعععة بغععداد. كميععة التربيععة وىععدفت إ

 الجزء األول من ارح ابن عقيل في أقسام المغة العربية في كميات التربية واآلداب من خالل الخطوات اآلتية :
 أ ع كاف الصعوبات لكل موضوع من الموضوعات .

 يميا.ب ع وض  الموضوعات النحوية واحدًا واحدًا في ضوء معرفة الصعوبات وتذل
 جع ع وض  البدائل لألمثمة النحوية القديمة لتي ال يحسن استعماليا اليوم . 

 د ع عرض األمثمة النحوية الوظيفية .
 ىع ع وض  تدريبات لكل موضوع .

 :كاألتيكانت حدود بحثو 
 ع تدريسي النحو في كميات التربية واآلداب في جامعتي بغداد المستنصرية . 1
 العربية في السنوات األولى والثانية والثالثة لكميات التربية واآلداب بجامعتي بغداد المستنصرية . ع طمبة أقسام المغة 2
 وعددىا خمسة وعارون موضوعًا. 1ع موضوعات النحو في ارح ابن عقيل ج 3
 .1994ع  1993ع السنة الدراسية  4

اء أفعععراد عينعععة البحعععث معععن تدريسعععي النحعععو اعتمععد الباحعععث باعععكل أسعععاس عمعععى االسعععتبانة لجمععع  البيانعععات والتععي تمثعععل آر 
 والطمبة حول صعوبات كل موضوع من الموضوعات النحوية لارح ابن عقيل 
 ( ومعادلة فيار . personأما الوسائل اإلحصائية التي استعمميا الباحث فيي: معامل ارتباط بيرسون ) 
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صعععوبات المتمثمععة بالاععواىد العربيععة الاععاذة وقععد بنععى الباحععث دلععياًل لتععدريس موضععوعات الكتععاب وحععاول أن يسععتخمص ال
بداليا باآليات القرآنية الكريمة والاعواىد الاععرية السعيمة والواضعحة واععد تمرينعات لكعل موضعوع معن  والعمل النحوية المعقدة وا 

 موضوعات الكتاب.
لعربيععة وتدريسععيا بعععد أوصععى الباحععث بععان يكععون قبععول الطمبععة فععي أقسععام المغععة العربيععة مععن الععراغبين فععي دراسععة المغععة ا

اختبار القبول وتقديم حوافز تاجيعية لمتدريسيين والطمبة الذين يتكممون المغة العربية الفصحى واتصال الخريجين بعين الحعين 
 واآلخر بالتدريسيين .

اقترح تجريب الدليل بدراسة توازن بين تحصيل معن يعدرس بموجبعو ومجموععة أخعرى تعدرس وفعق كتعاب اعرح ابعن عقيعل 
 (  252إلى ص 1، من ص1994اسة مماثمة عمى الجزء الثاني من كتاب ) ارح ابن عقيل ( . ) الطائي، ودر 

 -م :2007دراسة السمطانية 
ىععذه الدراسععة فععي  العععراق فععي جامعععة ديععالى ، وكانععت تيععدف إلععى بنععاء دليععل لتيسععير تععدريس مععادة الصععرف فععي  أجريععت

العربية في كميات التربية في ضوء الصعوبات التي يراىا تدريسيو المادة كتاب )اذا العرف في فن الصرف( في أقسام المغة 
 والطمبة.  

 اعتمدت الباحثة األستبانة أداة رئيسة لبحثيا .
اختععارت الباحثععة خمععس كميععات مععن عمععوم العععراق مععن الجنععوب والاععمال والوسععط بامتداديععو الغربععي والاععرقي مععن أصععل  

 ( تس  عارة كمية . 19)
( طالبعا وطالبعة 648ن طمبة المرحمة الثانيعة العذين يدرسعون معادة الصعرف فعي الكميعات المختعارة بمغعت )اختارت عينة م

 ( تدريسيا 12( طالبة، واختارت عينة من التدريسيين بمال عددىم )360( طالبا، و)288بواق  )
 استعممت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية إلغراض بحثيا وتحميل النتائج :

 رتباط بيرسون .معامل ا -1
 معامل حدة الصعوبة )الوسط المرجح (. -2
 الوزن المئوي. -3

اتضعح لمباحثععة عنعد النظععر إلععى إجابعات التدريسععيين وكعذلك إجابععات الطمبععة وجعدت أن الفقععرات جميعيعا مثمععت صعععوبات 
األولعى فعي أقسعام المغعة العربيعة  تواجييم واستنادا إلى ىذه النتائج فقد بنت الباحثة دليال لتيسير تدريس مادة الصرف لممرحمة

 يامل المفردات والفقرات جميعيا .
 توصمت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية :

 يعاني طمبة المرحمة األولى من صعوبة المفردات المقررة ليم في كتاب )اذا العرف في فن الصرف (. -1
 اختصار مادة الكتاب أدى إلى اثر سمبي في أداء الطمبة . -2
 جة الطمبة إلى التمرينات المحمولة لتثبت من قدرتيم عمى حميا والتغمب عمييا وذلك قبل موعد االختبار المقرر.حا -3

أوصت الباحثة باعتماد تدريسيي مادة الصرف ىعذا العدليل فعي تدريسعيم ليعذه المعادة ،كمعا أوصعت بجععل معادة الصعرف 
 تالزم الطمبة في المراحل الدراسية المختمفة .

باحثة إجعراء دراسعة مقارنعة بعين مجمعوعتين أحعداىما تعدرس بيعذا العدليل والثانيعة تعدرس عمعى وفعق كتعاب )اعذا اقترحت ال
 ،ص(.2007العرف في فن الصرف (.)السمطانية ،
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

بمنيجيعة البحعِث ثعَم وصعف  ستتناوُل الباحثُة في ىذا الفصِل اإلجراءات التي اتبعتيا لغعرٍض تحقيعِق ىعدفي البحعث بعدءاً       
مجتم  البحث وترى الباحثةُ انو ينبغي وصف  المجتم  العذي اسعتمدت منعو عينعة البحعث ،وكيفيعة اختيارىا،وتوضعيح األسعس 
التععععي تععععَم بُموِجِبيععععا اختيععععار عينتععععي البحععععث االسععععتطالعية واألساسععععية ، ثععععم وصععععف أداة البحععععث وكيفيععععة إعععععدادىا ،والوسععععائل 

تفصععععيمي لتمععععك المنيجيععععة فععععي التعامععععل معععع  النتععععائج عنععععد تحميميععععا ومناقاععععتيا وفيمععععا يععععاتي عععععرض  اإلحصععععائية المسععععتخدمة
 -:واإلجراءات

 أواًل: منهج البحث:
اعتمدت الباحثة منيج البحث الوصفي وىو يتالءم وطبيعة بحثيعا وىعو معنيج ال غنعى عنعو فعي العمعوم اإلنسعانية السعيما      

ن العمعوم،إذ يكاعف أبععاد الماعكمة التعي يعراد دراسعتيا، مع  العمعم إن إجعراءات البحعث عمعى العموم التربوية والنفسية وغيرىمعا مع
نمعععا يمضعععي إلعععى قعععدر معععن تفسعععير ليعععذِه البيانعععات وتحميميعععا  وفعععق ىعععذا المعععنيج ال تقتصعععر عمعععى جمععع  البيانعععات وتبويبيعععا فقط،وا 

 (160،ص1990ويستخرج منيا االستنتاجات ذات الداللة فيما يخص الماكمة.)داود،
 ثانيًا: المجتمع األصمي لمبحث:

يمكن تعريف مجتم  البحعث بانعو : جميع  األفعراد العذين يحممعون البيانعات الظعاىرة فعي متنعاول اليعد ،ويمكعن القعول بعان        
المجتم  ىو مجموع وحدات البحث التي يراد منيا الحصول عمى بيانات تخص الظاىرة قيد الدراسعة فييعا ،ومعن أجعل تحقيعق 

 (58، ص2002المراد تحقيقيا ينبغي لممجتم  أن يوصف وصفًا دقيقًا لكل الصفات الخاصة  )قنديمجي، األىداف
 والمجتم  يعني جمي  األعضاء أو العناصر سواء كانت أىداف أو موضوعات أو أفراد نرغب بتعميم نتائج الدراسة عمييم.

ىعو المجتمع  العذي يكعون باإلمكعان الحصعول عميعو أو سعيل وان المجتم  العذي يكعون الباحعث قعادرًا عمعى تعمعيم النتعائج عميعو 
 (134، ص2010)المنيزل، والعتوم، المنال.

 إذ إن مجتم  البحث في ىذه الدراسة يتكون من :
 كميات التربية األساسية في جامعات الفرات األوسط:  -أ

ي جامعة بابل، وثانية في جامععة الكوفعة، إن عدد كميات التربية األساسية في جامعات الفرات األوسط ثالث كميات. واحدة ف
 وأخرى في جامعة الكوت.

 مجتمع التدريسيين : -ب
الفععرات األوسععط لمسععنة الدراسععية  َاععِمَل البحععُث الحععالي تدريسععيي مععادة العععروض فععي كميععات التربيععة األساسععية فععي جامعععات    
دريسععيين، بواقعع  تدريسععي واحععد فععي كععل كميععة مععن ( أربعععة ت4م ( جمععيعيم. وقععد بمععال عععدد التدريسععيين الكمععي )2013عععع 2012)

 كميتي التربية األساسية في جامعتي الكوفة، والكوت. وتدريِسيّين في جامعة بابل.
 مجتمع الطمبة:  -ج

امل المجتم  األصمي لمبحث طمبة الصفوف الثالثة في أقسام المغة العربية فعي كميعات التربيعة األساسعية فعي جامععات       
م ( وقد حصمت الباحثة عمى أعداد الطمبة من أقسام المغة العربية في الكميات 2013عع2012سط لمسنة الدراسية )الفرات األو 

( طالبعًا وطالبعة معوزعين عمعى أقسعام المغعة العربيعة فعي كميعات التربيعة 301المذكورة إذ بمال مجموع المجتمع  األصعمي لمبحعث )
( طالبعًا وطالبعة فعي 131( طالبًا وطالبة في جامعة الكوفة، و)111اسط، و)( طالبًا وطالبة في جامعة و 59األساسية بواق  )

 جامعة بابل.
 ثالثًا: عينة البحث: 

العينة ىي نموذج يامل جانبًا أو جزءًا من وحدات المجتم  األصمي المعني بالبحعث وتكعون مماثمعة لعو إذ تحمعل صعفاتو     
دراسة كل وحدات المجتم  األصعل ومفرداتعو الن الماعكالت والظعواىر  الماتركة ،وىذا األنموذج أو الجزء يغني الباحث عن
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التربويعة مععن الكثعرة والاععمولية معا يجعععل اإللمعام واإلحاطععة بيععا امعرأ صعععبًا وبخاصعة إذا أريععد اإلحاطعة بيععا بصعورة كاممععة وفععي 
 (423،ص1969ظروف مضبوطة .)فان دالين،
 تامل عينة البحث ما ياتي:

 :العينة االستطالعية -5
ُسعععوا معععاّدة  -أ ُسعععوَن أو َدر  عينععة التدريسعععيين : اسعععتمدت عينعععة البحعععث االسعععتطالعية لمتدريسعععيين معععن مجتمععع  البحعععث وممعععن ُيَدرٍّ

العروض ،وقد اعتمدت الباحثة عمى المالحظات المتعمقة بتاخيصيم لمصعوبات المتعمقعة بتعدريس معادة الععروض فعي ضعوء 
جيععت إلععييم ونتيجععة ليععذا اإلجععراء تكونععت عينععة البحععث االسععتطالعية التععي بمععال عععدد إجابععاتيم عمععى االسععتبانة المفتوحععة التععي و 

 % ( من المجتم  األصمي75( ثالثة تدريسيين بواق  تدريسي في كل كمية اكموا نسبة ) 3أفرادىا )
اختععارت مععن اجععل تمثيععل جميعع  مجتمعع  الدراسععة والحصععول عمععى عينععة أكثععر تمثععياًل لمجتمعع  البحععث فقععد  : عينةةة الطمبةةة -ب

( طالبًا وطالبة بواق  62الباحثة عينة من الطمبة من كل كمية من الجامعات الثالث بالطريقة العاوائية البسيطة بمال عددىم )
( 23( طالبعًا وطالبعة،و)131%( من الععدد الكمعي لمطمبعة والبعالال )20.61( طالبًا وطالبة من جامعة بابل اكمت نسبة )27)

( 12( طالبععًا وطالبععة، و)111%( مععن العععدد الكمععي لمطمبععة والبععالال )20.72وفععة اععكمت نسععبة )طالبععًا وطالبععة مععن جامعععة الك
 ( طالبًا وطالبة59%( من العدد الكمي لمطمبة والبالال )20.33طالبًا وطالبة من جامعة الكوت اكمت نسبة )

 : العينة األساسية -2
معادة الععروض فعي أقسعام المغعة العربيعة فعي كميعات التربيعة  عينة التدريسيين: اعتمدت الباحثة المجتمع  األصعمي لتدريسعيي -أ

 ( أربعة تدريسيين. 4األساسية كاماًل ولم تستبعد العينة االستطالعية؛ وذلك لقمة عدد تدريسيي المادة البالال عددىم )
ة واسعتبعاد العينعة ( طالبعًا وطالبع301عينة الطمبة: بعد تحديد المجتم  األصعمي لمطمبعة فعي ىعذا البحعث والبعالال ععددىم ) -ب

( طالبعًا وطالبعة 104( طالبعًا وطالبعة بواقع  )239( طالبًا وطالبة بقي من المجتم  )62االستطالعية منو والبالال عددىا )
( طالبعًا 47( طالبًا وطالبة في كمية التربيعة األساسعية جامععة الكوفعة، و)88في كمية التربية األساسية في جامعة بابل، و)

 لتربية األساسية جامعة الكوت .وطالبة في كمية ا
%( معععن طمبعععة الصعععفوف الثالثعععة معععن كعععل كميعععة معععن الكميعععات المعععذكورة بالطريقعععة العاعععوائية 80اختعععارت الباحثعععة نسعععبة )

البسيطة بعد استبعاد الطمبة المخفقين في كمية التربية األساسية والبالال بواق  طالبين اثنين فقط ولم تستبعد الباحثة أي طالب 
( طالبعًا 38( طالبعًا وطالبعة. بواقع  )191ات األخر؛ لععدم وجعود طمبعة مخفقعون فييعا. بمغعت عينعة البحعث األساسعية )من الكمي

( طالبعًا 71( طالبًا وطالبة من كمية التربية األساسعية جامععة بابعل، و)82وطالبة في كمية التربية األساسية جامعة الكوت، و)
 لكوفة.وطالبة من كمية التربية األساسية جامعة ا

 رابعًا: أداة البحث:
  االستبانة: -أ

حددت أداة البحث بحسب طبيعة البحث ومستمزماتو، ولما كان البحعث الحعالي ييعدف إلعى )بنعاء دليعل لتعدريس الععروض     
فععي ضععوء الصعععوبات التععي تواجععو الطمبععة والتدريسععيين فععي كميععات التربيععة األساسععية فععي جامعععات الفععرات األوسععط( اعتمععدت 

ثة االستبانة لتحقيق أىداف البحث ، وذلك؛ألن االستبانة ىي وسيمة لمتوصل إلى المعمومات، ومعرفة خبرات واتجاىات الباح
وآراء اليمكن الحصول عمييا بالوسعائل األخعر، نسعتطي  بوسعاطتيا الحصعول عمعى الحقعائق والتععرف عمعى الظعواىر واألحعوال 

(، وقععد تكععون االسععتبانة فععي بعععض الدراسععات الوسععيمة 28،ص1982حطععاب ،القائمععة ودراسععة المواقععف واالتجاىععات واآلراء. )
 (.460،ص1985العممية الوحيدة الميسرة لتعريض المبحوثين )عينة البحث ( لمثيرات منتقاة ومنظمة بدقة )فان دالين،

 وأتبعت الباحثة الخطوات اآلتية إلعداد أداة البحث:
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وأخرى لمطمبة تحمل كل منيا سؤااًل مفتوحعًا، وطمبعت الباحثعة معنيم فعي السعؤال  أعّدت الباحثة استبانو مفتوحة لمتدريسيين -1
ذكر صعوبات تدريس مادة العروض من وجية نظر التدريسيين، وصعوبات دراسة عمم العروض من وجية نظر الطمبعة 

. 
ن صععالحية مجاالتيععا، وعرضعت الباحثععة االسععتبانة المفتوحعة عمععى عععدد معن الخبععراء قبععل عرضععيا عمعى عينععة البحععث لمتاكعد معع

( ثمانيعة مجععاالت 8وصعياغتيا وبععد االطعالع عمعى األدبيعات والدراسعات السععابقة وآراء الخبعراء تعم تحديعد الصععوبات فعي )
( سعبعة مجعاالت لمطمبعة وفقعرة لعم 7لمتدريسيين م  فقرة تركت من دون تحديد لذكر اآلراء التعي يعود إضعافتيا التدريسعي و)

 ود إضافتيا الطمبة. تحدد لذكر اآلراء التي ي
( تدريسيين من تدريسعيي معادة الععروض 3وجيت الباحثة االستبانة المفتوحة إلى عينو من التدريسيين، والطمبة، بمغت ) -2 

( طالبععًا وطالبعععة مععن طمبععة أقسعععام المغععة العربيععة المرحمعععة الثالثععة اختيعععروا 62اختيععروا عاععوائيًا، وعينعععة مععن الطمبععة بمغعععت )
وتضّمنت ىذه االستبانة سؤااًل واحدًا من النوع المفتوح حول أسباب ضععف طمبعة أقسعام المغعة العربيعة فعي عاوائيًا أيضًا، 

(، 1مععادة العععروض مععن وجيععة نظععر التدريسععيين والطمبععة، كععاًل عمععى حععده، وعمععى وفععق المجععاالت التععي حععددت فععي الفقععرة )
اإلجابة عنيا بحرّية وتمقاّئية، حاممة عبعارات المجيعب (، إذ إن االستبانة المفتوحة تسمح لممجيب 3( و)2الحظ الممحقين)

 ( 46، ص1991وآراءه واتجاىاتو )الزوبعي والسامرائي،
حرصت الباحثة عمى توزي  االسعتبانة االسعتطالعية اخصعيًا لكعي تمتقعي كعل أفعراد العينعة وتجيعب ععن استفسعاراتيم حعول  -3

 االستبانة واليدف منيا. 
طالعية، بّوبت الباحثة إجابات استبانات العينتين، إذ رتبتيا في ضوء آراء أفراد العينة بعد جم  االستبانة االست -4

جاباتيم وباالعتماد عمى بعض األدبيات والدراسات السابقة، وقد تمكنت الباحثة من صياغة االستبانة بصورتيا  وا 
  األولية.

 :صدق األستبانة -ب
البحث المستعممة واالعتماد عمى ما تقدمو من معمومعات ؛ فعاألداة الصعادقة الصدق من الاروط الواجب توافرىا في أداة     

تقعععدم معمومعععات دقيقعععة ععععن األمعععور التعععي تقعععوم بقياسعععيا ويععععرف الصعععدق بانعععو قعععدرة األداة عمعععى قيعععاس معععا وضععععت ألجمعععو.   
 (.389، ص2000)المميجي،

ا عمى مجموعو من الخبراء والمتخصصين اعتمدت الباحثة عمى استخراج الصدق الظاىري ألداة بحثيا، وذلك بعرضي
بالمغعة العربيععة وطرائعق تدريسععيا والعمعوم التربويععة والنفسعية وتدريسععيي المعادة لتقريععر معدى صععالحية فقعرات االسععتبانة ومجاالتيععا 
مععن حيععث الصععياغة والوضععوح فععي تقععدير مععا أعععدت لقياسععو فععي تحقيععق أىععداف الدراسععة، وتععم ذلععك مععن خععالل توزيعع  االسععتبانة 

(، والنسعبة التعي اعتمعدتيا الباحثعة 6( خبيعرًا الحعظ الممحعق رقعم )26ولية عمييم وعقد مقعابالت فرديعة معيعم، البعالال ععددىم)األ
 %(. 75%( من موافقة الخبراء والمحكمين حول صالحية الفقرة كحد أدنى، وأاار بموم إلى إن نسبة مقبولة )80ىي)

 . ثبات األستبانة -ج
البحث إذا اتصفت بالثبات إذ أّنيا تعطي النتائج نفسيا في حالة تكرار تطبيقيا بصورة متتالية  يمكن االعتماد عمى أداة

 (213، ص 1979( )السيد،30،ص1981عمى أفراد العينة انفسيم وفي ظل الظروف نفسيا )الزوبعي،
ة عمععععى العينععععة نفسععععيا. ثبععععات االداة يعنععععي أنيععععا تمثععععل اسععععتقرارًا فععععي النتععععائج إذا طبقععععت أكثععععر مععععن مععععرة فععععي ظععععروف مماثمعععع  

 (. 345،ص2002)عودة،
إذن فالثبععات ىععو مععدى دقععة قيععاس األداة لمصععفة التععي تقيسععيا عمععى العينععة نفسععيا  وبفاصععل زمنععي محععدد وفععي الظععروف 
نفسيا، وىناك عدد من الطرائق العممية الستخراج قيمة تعبر عن تقدير الثبات لألداة، وفي جمي  ىذه الطرائق نجمع  بيانعات 

ج معععاماًل لمثبععات عمعى اععكل معامععل ارتبعاط، ومنيععا: إعععادة التطبيعق ، والصععور المتكافئععة، والتجزئعة النصععفية وغيرىععا، ونسعتخر 
ولمتاكد من ثبات أداة البحث اعتمد الباحث طريقة إعادة تطبيق االختبار عمى العينة نفسعيا، وىعي معن األسعاليب الميمعة فعي 
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ومعععن الميعععم فعععي إععععادة التطبيعععق، أن ال تطعععول المعععدة بعععين إجعععراءات  (،148،ص1990حسعععاب الثبعععات. )اإلمعععام وآخعععرون، 
التطبيععععععععق، إذ يععععععععزداد المفحععععععععوص نضععععععععجًا، أو أن تكععععععععون قصععععععععيرة إذ يتععععععععذكر المفحوصععععععععون بعععععععععض إجععععععععراءات التطبيععععععععق. 

 (     347-346،ص2000)دويدري،
( طععالب 7ًا وطالبععة بواقعع  )( طالبعع20( مععن تدريسععيي المععادة، و)2االسععتبانة عمععى عينععة الثبععات البالغععة )طبقععت الباحثععة 

( إلععى أن المععدة الزمنيععة بععين Adams( طالبععة، وكانععت المععدة الزمنيععة بععين التطبيععق األول والثععاني أسععبوعين، إذ ياععير)13و)
 (  (Adams,1966,p.58 التطبيق األول والثاني يجب أن ال تتجاوز أسبوعين.

إليجعاد العالقعة بعين درجعات التطبيعق  Pearson)بيرسعون)وإليجاد معامعل ثبعات األداة اسعتعممت الباحثعة معامعل ارتبعاط 
األول ودرجات التطبيق الثاني لكل مجال من مجاالت أداة البحث، ألنعُو معن أاعير مععامالت االرتبعاط أىميعة واعيوعًا وأدقيعا 

 (.17،ص1998(،)عودة،257،ص1957جميعًا في ىذا المجال.)خيري،
(، ومجعاالت اسععتبانة 0.93ثبععات مجعاالت اسععتبانة التدريسعيين يسععاوي )ووجعدت الباحثععة أن متوسعط معععامالت االرتبعاط ل

%( لتقععويم داللععة االرتبععاط. )الاععيخ 75(، وىععو معامععل ارتبععاط مقبععول مقارنععة بععالميزان العععام الععذي ىععو)0.83الطمبععة يسععاوي )
 (63،ص1964وجابر،

رتبعععاط بثبععات كعععّل مجععال معععن مجعععاالت فععي التطبيعععق األول والثععاني فقعععد ظيعععر معامععل اال وإليجععاد العالقعععة بععين العععدرجات
 االستبانة لمتدريسيين والطمبة.

 :تطبيق االستبانتين -د
طّبقت الباحثة االستبانتين عمى عينة البحث األساسية وقد ضمنت الباحثة اإلستبانتين تعميمات توضعح كيفيعة اإلجابعة        

ى توزيع  االسعتبانتين اخصعيًا، اذ كانعت تمتقعي عينتعي عمى فقرات االستبانة، ولمتاكد معن وضعوح الفقعرات حرصعت الباحثعة عمع
 البحث من التدريسيين والطمبة وتجيب عمى استفساراتيم ،وتحثيم عمى الدقة والموضوعية في االجابة.

وبعد االنتياء من تطبيق االستبانتين فحصت الباحثة االستمارات ،ومن ثم فرغت اجابات أفراد العينتين في استمارات خاصة 
 يذا الغرض.اعدت ل

 :الوسائل االحصائية -ه
 استخدمت الباحثة لمعالجة البيانات احصائيًا الوسائل اآلتية:

 ( لحساب قيمة ثبات األداة.pearson correlation cofficintمعامل ارتباط بيرسون ) -1
 مج ص× ن مج س ص ععععع مج س                        

  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر=          ععععععععععععععععععع     
 (      2عع)مج ص(2()ن مج ص2عع )مج س(2)ن مج س                     

 
                                          y X  *    عععX y  X  

 = rععععععععععععععععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع                             
                  2)(2(2)(2( yynxyn 

               
 (139، ص2008( )البياتي،183، ص1977)البياتي، 

 ( الستخراج صدق الفقرات  Chiععع Square مرب  كاي ) -2
 )ل عع ق (                

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع= مج  ععععععععععع 2كا
 ق                   
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 = مرب  كاي2كا
 ل = التكرار المالحظ
 ق = التكرار المالحظ 

( لحسعاب حعدة الصععوبات ، إذ أعطيعت درجتعان لمبعديل األول )صععوبة كبيعرة ( ،  Degree of powerمعادلة فيار ) -3
 ودرجة واحدة لمبديل الثاني 

 ( ، وأدنى حدة صفرًا.2التاكل صعوبة ( وبذلك يكون أعمى حدة لمصعوبة ) )صعوبة لحد ما( ، وصفر لمبديل الثالث )
 0×3+ ت 1×2+ ت 2×1ت                      

 ععععععععععع        عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالوسط المرجح =     عععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 مج ت                             

 = تكرار البديل )صعوبة كبيرة (1إذ أن   ت
 = تكرار البديل )صعوبة لحد ما(2ت         
 = تكرار البديل )التاكل صعوبة(3ت         
 مج ت= مجموع التكرارات لمبدائل الثالث       

النسبة المئوية في وصف مجتم  وعينة البحث وتحويل التكرارات في كل فقرة من النسبة المئوية : استخدمت الباحثة  -4
 فقرات االستبانة إلى نسب مئوية ؛وذلك لمعرفة القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقًا لمقياس ثالثي البعد.

 العدد الجزئي 
 100× عععععععععععععععععععععععععععععععععععع النسبة المئوية =   ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   
 المجموع الكمي 
 الوزن المئوي: لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات األستبانتين ولالستفادة منو في تفسير النتائج. -5
 الوسط المرجح 
 100× عععععععععععععع الوزن المئوي =  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
 الدرجة القصوى 

  الفصل الرابع
 عرض نتائج البحث وتفسيرىا:

يتضععمن ىععذا الفصععل عرضععًا لمنتععائج التععي توصععمت إلييععا الباحثععة فععي ضععوء أىععداف البحععث المتعمقععة بععع )بنععاء دليععل          
يععة األساسععية فععي جامعععات الفععرات لتععدريس العععروض فععي ضععوء الصعععوبات التععي تواجععو الطمبععة والتدريسععيين فععي كميععات الترب

 األوسط (، وسوف ُتعرض النتائج عمى النحو اآلتي:
 صعوبات تدريس مادة عمم العروض من وجية نظر التدريسيين موزعة عمى ثمانية مجاالت. -1
 صعوبات تدريس مادة عمم العروض من وجية نظر الطمبة موزعة عمى سبعة مجاالت. -2

 -وفقًا ألىداف البحث: وفيما ياتي عرض ليذه النتائج
 صعوبات تدريس مادة عمم العروض من وجية نظر التدريسيين:أواًل/ 

 ارتات الباحثُة عرَض الصعوبات التي تواجو التدريسيين عند تدريس ماّدة عمم العروض وفقًا لمجاالتيا الثمانية وىي:
 صعوبات مجال األىداف. -1
 صعوبات مجال مفردات الماّدة. -2
 جال الكتابة العروضية.صعوبات م -3
 صعوبات مجال التدريسي وطرائق التدريس. -4
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 صعوبات مجال الطمبة. -5
 صعوبات مجال مصادر العروض. -6
 صعوبات مجال التقنيات التربوية والوسائل التعميمية. -7
 صعوبات مجال التقويم واالختبارات. -8

 وعند عرض ىذه الصعوبات اتبعت الباحثة ما ياتي:
 الصعوبات لكل مجال ترتيبًا تنازليًا من أكثر الصعوبات حدة إلى أقميا حدة. ترتيب -1
 ترتيب الصعوبات ترتيبًا تنازليًا حسب حدتيا)بغض النظر عن مجاالتيا(.  -2

 صعوبات مجال أهداف تدريس ماّدة العروض:
 يتضّمن ىذا المجال ثماني صعوبات تتصل باىداف تدريس الماّدة  

)ضعععععف ارتبععععاط األىععععداف بواقعععع  تععععدريس العععععروض( الترتيععععب األول مععععن بععععين الصعععععوبات بدرجععععة حععععّدة  وقععععد نالععععت الفقععععرة -
 (75( ووزن مئوي مقداره )1.5مقدارىا)

أّمععا الفقععرات اآلتيععة )قمّععة خبععرة بعععض التدريسععيين بطريقععة صععياغة األىععداف العاّمععة والسععموكية(، والفقععرة )عععدم الععربط بععين 
ع المغة العربية األخر(، والفقعرة )ععدم إاعراك الطمبعة فعي صعياغة األىعداف(، والفقعرة )قمّعة أىداف تدريس العروض ودراسة فرو 

معرفععة الطمبععة باىععداف تععدريس العععروض مّمععا يععؤدي بيععم إلععى عععدم االىتمععام بالمععاّدة(، والفقععرة )قمّععة تقععدير بعععض التدريسععيين 
( ووزن مئوي 1.25لوا الترتيب الثاني بدرجة حّدة مقارىا)ألىمية األىداف في سير العممية التعميمية باالتجاه الصحيح( فقد نا

 (.62.5مقداره )
  صعوبات مجال مفردات الماّدةثانيًا: 

 يتضّمن ىذا المجال سب  صعوبات تتصل بمفردات الماّدة.
ة )كثععرة بحععور نالععت الفقععرات )عععدم وجععود امتععداد لممععاّدة فععي المراحععل السععابقة(، والفقععرة )كثععرة المصععطمحات الغريبععة(، والفقععر  -

الاعر وتعدد العروض األضرب، والفقرة )األزدواجية فعي المصعطمحات فعبعض الزحافعات والعمعل ليعا اسعمان لمجعرد ظيورىمعا 
 (87( ووزن مئوي مقداره )1.75في تفعيمتين مختمفتين( الترتيب األول من بين الصعوبات وبدرجة حّدة مقدارىا )

 :صعوبات مجال الكتابة العروضية ثالثًا:
 يتضّمن ىذا المجال أرب  صعوبات تتصل بمجال الكتابة العروضية     

نالععت الفقرتععان ) ضعععف الطمبععة فععي اإلمععالء والمغععة عاّمععة أّدى إلععى ضعععفيم فععي مععاّدة العععروض(، و)ضعععف الطمبععة فععي  -
وزن مئععوي مقععداره ( و 1.75الصععرف والنحععو أّدى إلععى ضعععفيم فععي الكتابععة العروضععية( الترتيععب األول وبدرجععة حععّدة مقععدارىا)

(87.5) 
 : صعوبات مجال التدريسي وطرائق التدريسرابعاً 

 (.4يتضمن ىذا المجال تس  فقرات تتعمق بمجال التدريسي وطرائق التدريس كما مبّين في الجدول)
ّدة نالعععت الفقعععرة )ال يممعععك بععععض تدريسعععيي معععاّدة الععععروض آذانعععًا موسعععيقية( الترتيعععب األول معععن بعععين الصععععوبات وبدرجعععة حععع -

 (100( ووزن مئوي مقداره)2مقدارىا )
يصعال المعاّدة العمميعة( فقعد نالعت  الفقرةأّما  )ىناك ضععف لعدى بععض تدريسعيي المعاّدة وععدم تمكعنيم معن إفيعام الطمبعة وا 

 (87.5( ووزن مئوي مقداره )1.75الترتيب الثاني من بين الصعوبات وبدرجة حّدة مقدارىا)
الاععري سي الممم المامًا كعاماًل بالمعاّدة معن خعالل تجربعة وممارسعة(، و) ععدم تمفعظ البيعت ) قمة وجود التدري الفقراتأّما 

اعتمععاد التدريسععيين ، و)قمّععة وجعود التدريسععي المتخصععص فععي مععاّدة العععروض((، و) معرارًا وتكععرارًا حتّععى يرسععخ فععي ذىععن الطمبععة
ثالععث مععن بععين الصعععوبات وبدرجععة حععّدة مقععدارىا فقععد نالععت الترتيععب ال أغمععبيم طريقععة المحاضععرة فععي تععدريس مععاّدة العععروض(

 (75( ووزن مئوي مقداره) 1.5)
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  صعوبات مجال الطمبةخامسًا: 
 يتضّمن ىذا المجال اثنتي عارة صعوبة تتصل بمجال الطمبة. 

عععدم المتابعععة مععن الطمبععة خععارج سععاعات الععدرس (، و)ضعععف تحصععيل الطمبععة نالععت الفقععرات ) ضعععف الطمبععة عاّمععًة (، و) -
عدم التركيز عمى القضايا األساسية فعي معاّدة ما قبل الدراسة الجامعية(، و)عدم متابعة الطمبة تؤدي إلى ارود الذىن(، و)في

 (100( ووزن مئوي مقداره )2العروض من الطمبة والتدريسيين( الترتيب األول من بين الصعوبات وبدرجة حّدة مقدارىا)
 : صعوبات مجال مصادر العروضسادساً 

 (6ىذا المجال أرب  صعوبات تتعمق بمصادر العروض كما في الجدول ) يتضمن
الكتعاب المعتمعد لتعدريس نالت الفقرات) قّمة المصادر في ىذه الماّدة و المتوافر منيا ال يقدم جديدًا حّتى في األمثمة (، و)  -

راجع  الخارجيعة( الترتيعب األول معن بعين ععدم مطالبعة الطمبعة بعاالطالع عمعى المصعادر والم، و)ىذه المعاّدة غيعر متفعٌق عميعو (
 (75( ووزن مئوي مقداره )1.5ت وبدرجة حّدة مقدارىا )الصعوبا
 صعوبات مجال التقنيات التربوية والوسائل التعميميةسابعًا: 

 يتضمن ىذا المجال خمس صعوبات تتعمق بمصادر العروض.
عععدم اسععتخدام التقنيععات الحديثععة فععي ىععذه العربيععة(، و) نالععت الفقرتععان )عععدم وجععود مختبععرات صععوت فععي أغمععب أقسععام المغععة -

( ووزن 1.75مقعدارىا ) الماّدة أّدى إلى عدم رغبة الطمبة فييا ونفورىم منيا( الترتيب األول من بعين الصععوبات وبدرجعة حعّدة
 (87.5مئوي مقداره )

 : صعوبات مجال التقويم واالختباراتثامناً 
 (.8بمصادر العروض كما في الجدول ) يتضمن ىذا المجال أرب  صعوبات تتعمق

وقععد نالععت الفقععرة )ضعععف معرفععة التدريسععيين أغمععبيم باالتجاىععات الحديثععة فععي تصععميم االختبععارات( الترتيععب األول مععن بععين  -
 (75( ووزن مئوي مقداره )1.5الصعوبات وبدرجة حّدة مقدارىا )

 صعوبات دراسة مادة عمم العروض من وجهة نظر الطمبة:ثانيًا/  
 ارتات الباحثة عرض الصعوبات التي واجيت الطمبة في دراسة مادة عمم العروض وفقًا لمجاالتيا السبعة وىي:

 صعوبات مجال مفردات المادة. -1
 صعوبات مجال الكتابة العروضية. -2
 صعوبات مجال التدريسي وطرائق التدريس. -3
 صعوبات مجال الطمبة. -4
 صعوبات مجال مصادر العروض. -5
 صعوبات مجال استخدام التقنيات التربوية والوسائل التعميمية. -6
 صعوبات مجال التقويم واالختبارات. -7
 صعوبات مجال مفردات المادة: -

 يتضمن ىذا المجال تس  صعوبات.
تيعب األول، إذ وقد نالت الفقرة )األمثمة من كل بحر غير كافية لتعميم الطمبة األوزان الاععرية وتعدريبيم عمعى التقطيع ( التر  -

 (.86.1( ووزنيا المئوي )1.722بمغت درجة حدتيا )
أمععا فقععرة )األبيععات الاعععرية فععي مععادة العععروض التععتالءم وحاجععات الطمبععة النفسععية( فقععد نالععت الترتيععب الثععاني وبدرجععة حععدة  -

 (.80.35( ووزن مئوي مقداره )1.607مقدارىا )
( ووزن مئععوي مقععداره 1.612د نالععت الترتيععب الثالععث وبدرجععة حععدة مقععدارىا )أمععا فقععرة )الوقععت غيععر كععاٍف إلتمععام المععادة( فقعع -

(80.6.) 
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( ووزن مئعوي 1.439أما فقرة ) كثرة البحور الاععرية فعي معادة الععروض ( فقعد نالعت الترتيعب الرابع  وبدرجعة حعدة مقعدارىا) -
 (.74.6مقداره )

 (.73.8( ووزن مئوي مقداره )1.476مس وبدرجة حدة مقدارىا )أما فقرة ) كثرة الزحافات والعمل ( فقد نالت الترتيب الخا -
 يتضمن ىذا المجال ست صعوبات. 

وقد نالت الفقرة )ضعف الطمبعة فعي تحويعل البيعت معن الكتابعة االعتياديعة إلعى الكتابعة العروضعية( الترتيعب األول، إذ بمغعت  -
 (1.75حدتيا )

الحركة المناسبة عند عدم وضععيا معن التدريسعي( فقعد نالعت الترتيعب  أما فقرة )ضعف الطمبة في معرفة موق  الحركات أو -
 (.70.15( ووزن مئوي مقداره )1.403الثاني إذ بمغت حدتيا)

 صعوبات مجال التدريسي وطرائق التدريس: -3
 يتضمن ىذا المجال تس  صعوبات.       

( ووزنيععا 1.717األول إذ بمغععت درجععة حععدتيا)نالععت الفقععرة )قمععة وجععود التدريسععي المتخصععص فععي مععادة العععروض( الترتيععب  -
 (.85.85المئوي )

أمعععا الفقعععرة )ضععععف قابميعععة التدريسعععيين عمعععى إغنعععاء المحاضعععرة باألمثمعععة واإليضعععاحات( فقعععد نالعععت الترتيعععب الثعععاني إذ بمغعععت  -
 (.79.3( ووزن مئوي مقداره )1.586حدتيا)

( 1.549لذلك( فقد نالت الترتيعب الثالعث بدرجعة حعدة مقعدارىا )أما فقرة )عدم مطالبة الطمبة بتحضير يومي وعدم متابعتو  -
 (. 77.45ووزن مئوي مقداره)

التدريسعععيون معظميعععم يسعععتخدمون الطريقعععة اإللقائيعععة فعععي تعععدريس المعععادة( فقعععد نالعععت الترتيعععب الرابععع  بدرجعععة حعععّدة أمعععا فقعععرة ) -
 (.75.9( ووزن مئوي مقداره )1.518مقدارىا)

لتدريسي بالماّدة يؤدي إلى عدم عناية الطمبة فييا ( فقد نالت الترتيب الخامس وبدرجة حّدة مقدارىا ) عدم عناية ا أّما فقرة -
 (.75.1( ووزن مئوي مقداره )1.502)
أّما فقرة ) قمّعة اطعالع بععض التدريسعيين عمعى طرائعق التعدريس الحديثعة ( فقعد نالعت الترتيعب السعادس وبدرجعة حعّدة مقعدارىا  -

 (73)( ووزن مئوي 1.46)
 ( ثالث عارة فقرة. 13يتضمن ىذا المجال)

نالعععت الفقعععرة )قمّعععة ماعععاركة الطمبعععة فعععي المحاضعععرة( الترتيعععب األول معععن بعععين الصععععوبات ضعععمن ىعععذا المجعععال وبدرجعععة حعععّدة  -
 (92.4( ووزن مئوي مقداره )1.848مقدارىا)

قد نالت الترتيب الثاني من بين الصعوبات أّما فقرة ) الدوائر العروضية أعمى من مدارك الطمبة في ىذه المرحمة ( ف -
 (90.55( ووزن مئوي مقداره )1.811وبدرجة حّدة مقدارىا )

أّما فقرة ) ليس لدى الطمبة معمومات سابقة عن ماّدة العروض ( فقد نالت الترتيب الثالث من بين الصعوبات وبدرجة  -
 (87.65( ووزن مئوي مقداره )1.753حّدة مقدارىا )

( ووزن 1.743ة )الطمبة ال يممكون آذانًا موسيقية ( فقد نالت الترتيب الراب  بين الصعوبات وبدرجعة حعّدة مقعدارىا )أّما فقر  -
 ( 87.15مئوي مقداره )

أّما فقرة ) ضعف الطمبة في نسبة البيت الاعري إلى البحر التاب  لو ( فقد نالت الترتيعب الخعامس معن بعين الصععوبات إذ  -
 (84.8( ووزن مئوي مقداره )1.696)بمغت درجة حّدتيا 

أّمععا فقععرة ) الطمبععة أغمععبيم يدرسععون مععاّدة العععروض لغععرض النجععاح فقععط ( فقععد نالععت الترتيععب السععادس مععن بععين الصعععوبات  -
 (80.35( ووزن مئوي مقداره )1.607بدرجة حّدة مقدارىا )
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 خامسًا: صعوبات مجال مصادر العروض
 عوبات ( أرب  ص4تضمن ىذا المجال )      

وقد نالت الفقرة ) الكتب أغمبيا ال تقدم جديدًا حتى في األمثمة ( الترتيب األول من بين الصعوبات وبدرجة حّدة مقدارىا  -
 (79.8( ووزن مئوي مقداره )1.596)
لت الترتيب أّما فقرة ) اعتماد الطمبة عمى محاضرات األستاذ من دون االطالع عمى الكتب المؤلفة عن ىذا العمم ( فقد نا -

 (77.7( ووزن مئوي مقداره )1.554الثاني من بين الصعوبات وبدرجة حّدة مقدارىا )
 سادسًا: صعوبات مجال استخدام التقنيات التربوية والوسائل التعميمية

 ( ست فقرات 6تضمن ىذا المجال )
بعععين الصععععوبات وبدرجعععة حعععّدة مقعععدارىا نالعععت الفقعععرة ) االعتمعععاد عمعععى السعععبورة فقعععط فعععي اعععرح المعععاّدة ( الترتيعععب األول معععن  -
 (87.95( ووزن مئوي مقداره )1.759)
أّما فقرة )عدم وجود مختبرات صوت في أغمب أقسام المغة العربية ( فقد نالعت الترتيعب الثعاني معن بعين الصععوبات بدرجعة  -

 ( 1.706حّدة مقدارىا )
عميم المعاّدة ( فقعد نالعت الترتيعب الثالعث معن بعين الصععوبات أّما فقرة )عدم استخدام أجيزة التسجيل والحاسوب في تسييل ت -

 (83.5( ووزن مئوي مقداره )1.67وبدرجة حّدة مقدارىا )
 صعوبات مجال التقويم واالختباراتسابعًا: 

 ( عار صعوبات 10يتضمن ىذا المجال )    
العععروض( الترتيععب األول مععن بععين الصعععوبات نالععت الفقععرة ) انعععدام االختبععارات الاععفوية التععي ليععا وقعع  كبيععر فععي فيععم مععادة  -

 (91.62( ووزن مئوي مقداره )1.832وبدرجة حّدة مقدارىا )
أّمععا الفقععرة ) التاععمل أسععئمة االختبععار المععاّدة جميعيععا ( فقععد نالععت الترتيععب الثععاني مععن بععين الصعععوبات وبدرجععة حععّدة مقععدارىا  -
 (85.53( ووزن مئوي مقداره )1.706)
ختبععارات أغمبيععا غيععر موضععوعية وغيععر دقيقععة فععي صععياغتيا( فقععد نالععت الترتيععب الثالععث مععن بععين الصعععوبات أّمععا فقععرة ) اال -

 (81.15( ووزن مئوي مقداره )1.659وبدرجة حّدة مقدارىا )
دراك ( فقد نالت الترتيب الراب  من بين الصععوبات بدرجع - ة أّما الفقرة ) إجراء االختبارات ألجل النجاح فقط من دون فيم وا 

 (75.35( ووزن مئوي مقداره )1.507حّدة مقدارىا )
أّما الفقرة ) تقويم الطمبة عن طريق االختبارات التحريرية فقط ( فقد نالت الترتيب الخامس من بين الصعوبات بدرجة حّدة  -

 (71.95( ووزن مئوي مقداره )1.439مقدارىا )
 

 الفصل الخامس
 أواًل: االستنتاجات:

ىداف ومعرفتيا وصياغتيا صياغة دقيقة يؤدي إلى عدم تمّكن التدريسي من تحقيق الغاية أو اليدف إّن عدم وضوح األ -1
 من دراسة ىذه الماّدة.

إّن عععدم اطععالع الطمبععة عمععى ىععذه المععاّدة وعععدم معععرفتيم المسععبقة ليععا إضععافًة إلععى صعععوبتيا أّدى إلععى نفععورىم منيععا وعععدم  -2
 الرغبة فييا.

لُمتخصععص فععي مععادة العععروض أو الّععذي ال يممععك خبععرة أو معمومععات كافيععة تؤىمععو إلععى تععدريس ىععذه إَن غيععاب التدريسععي ا -3
 الماّدة أّدى إلى زيادة تعقيدىا وصعوبتيا عمى الطمبة.

 حاجة الطمبة إلى التمرينات المحمولة لتثبيت الماّدة في أذىانيم، وجعميم قادرين عمى حلٍّ أمثمٍة ُماابيٍة. -4
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 ى التمرينات غير المحمولة لمتثبت من قدرتيم عمى حمٍّيا والتغمُّب عمييا.حاجة الطمبة إل -5
قمّععة اسععتعمال الطرائععق الحديثععة، وعععدم مواكبععة التطععور الحاصععل فععي طرائععق التععدريس واالعتمععاد عمععى الطرائععق اّلتععي تؤكٍّععد  -6

دراك.  الحفظ اآللي من دون فيٍم وا 
ىمعال االختبعارات الاعفوية كعل  ُتَعدُّ بعُض االختبعارات غايعة وليسعت وسعيمة -7 لتقعويم مسعتويات الطمبعة فعي معادة الععروض، وا 

 ذلك يؤّدي إلى ضعف الطمبة في فيم األوزان الاعرية والبحور والزحافات والعمل.
 ثانيًا: التوصيات:

  -في ضوء ما توصمت إليو الباحثة من نتائج فانيا توصي بما ياتي:      
ض، بصورة واضحة ودقيقة وااممة ومصوغة بطريقة قابمة لمتطبيق، ومميزة تكون دلياًل وض  أىداف تدريس مادة العرو  -1

 يوجو نااطات كل منيم.
 االىتمام بالجانب التطبيقي وتعويد الطمبة عميو، ومتابعة واجباتيم البيتية. -2
 اطالع الطمبة عمى الكتب الموجودة في مادة العروض. -3
الاعر عن طريق إجراء مسابقات اعرية بين الطمبعة داخعل القاععة الدراسعية،  وبيعنيم  تاجي  الطمبة وتحفيزىم عمى حفظ -4

وبين طمبة أقسام المغة العربية في كميات أخر، واصعطحابيم إلعى الميرجانعات الاععرية اّلتعي تقعام داخعل الجامععة وخارجيعا 
 كنوع من السفرات العممية.

سععاعات المقععررة لتدريسععو، كععي يععتمكن التدريسععيون مععن السععيطرة عمععى زيععادة عععدد سععنوات تععدريس العععروض، وزيععادة عععدد ال -5
 المادة بصورة كاممة.

 االىتمام بتدريس المادة من المتخصصين في العروض، وعدم إسنادىا لغير االختصاص. -6
 قبول تخصص في الدراسات العميا تمنح ايادة الماجستير والدكتوراه في مادة العروض.   -7
 مادة العروض ىذا الدليل في تدريسيم ليذه المادة .اعتماد تدريسيي  -8
تنويعععع  أسععععاليب التقععععويم، باسععععتعمال أنمععععاط متنوعععععة مععععن االختبععععارات، وعععععدم االعتمععععاد عمععععى نععععوع واحععععد منيععععا، ومراعععععاة  -9

 الموضوعية والامول والفروق الفردية والوقت المخصص عند صياغة االختبار.
مععن التطبيععق والتععدريب الععذي يفيععد  اً رح المععادة وذلععك الن فععي كثععرة االختبععارات نوعععععع زيععادة عععدد االختبععارات السععيما بعععد اعع10

 الطمبة.
دخاليعا فعي تعدريس الععروض، وتعدريب التدريسعيين عمعى كيفيعة اسعتعماليا لمععا  -11 العنايعة بتعوافر التقانعات التربويعة الحديثعة وا 

 ساليب التقميدية في تدريس المادة.ليا من أثار ايجابية في استيعاب الطمبة لممادة، واالبتعاد عن األ
 في ضوء نتائج البحث واستكمااًل لو تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية : ثالثًا: المقترحات:

 ىما تدرس بيذا الدليل والثانية تدرس عمى وفق الطريقة االعتيادية.اإجراء دراسة مقارنة بين مجموعتين إحد -1
 الثانية في أقسام المغة العربية في كميات التربية األساسية نحو مادة العروض. دراسة اتجاىات طمبة المرحمة  -2
 إجراء دراسة مقارنة التجاىات الطمبة  في مادة العروض بين كميات التربية  وكميات التربية األساسية. -3

 
 الفصل السادس
 اإلطار النظري:

 نبذة مختصرة عن عمم العروض وأهميته:
 (33-32،ص1987جزء األخير من نصف البيت.)المقِرىء،عمم العروض ىو: ال -

عّرفعععو الكحمعععة: ميعععزان الاععععر بيعععا يععععرف صعععحيح أوزان الاععععر العربعععي وفاسعععدىا والمنكسعععر منيعععا، ومعععا يعععدخميا معععن زحافعععات 
 (57،ص1988وعمل.)الكحمة،
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 أهمية عمم العروض وفائدته:
ّنععو وسععواس وىععذيان، وأّنععو غيععر نععاف  وال مفيععد، بععل ىععو عمععٌم إّن عمععم الَعععروض ينفعع  منفعععة ليسععت باليسععيرة،وكثيٌر مععن يععزعم أ

 ( 29،ص1995مستغنى عنو.)الَعروضي،
تبرز أىمية العروض في التمييز بين الاعر وغيره من أنواع الكتابات نثرًا وسجعًا ومن ثم  تمييز القرآن الكريم ببالغتو وبيانو 

عجازه عن أي  كالم آخر، اعرًا أو غير اعر.)العاكو   (16،ص2000ب،وا 
الغرض من دراسة العروض معرفة مذاىب العرب في صناعة الاعر وتحديد أوزانو المختمفة، ومعرفة أخطائو وعثراتو وعممعو 
إذا وقعععت فيععو، وتوجيعععو الاعععر حسععب القواععععد واألصععول واألسععس التعععي نظععم عمييععا الععععرب والتمييععز بععين األوزان المختمفعععة، 

 (18،ص1995تغييرات وعيوب وكيفية معالجتيا.)مّناع، وضبط الاعر ومعرفة ما يق  فيو من
خالصة القول: العروض بو ُيْعَصُم الاعراء من الوقوع في دائرة الزلل والخمل، وال ينيض ناقد إال بمعرفة أسراره وفيم دقائقو، 

كععوامن الععنفس عمععى  وال يقععوى اععداة الاعععراء عمععى التحميععق فععي سععماء الاعععر إال ب تقانععو وتعممععو وفععوق كععل ذلععك فتعممععو يحععرك
إيقاعات الاعر وأنغامو فييذب الطباع وُينّمي الذوق واإلحساس بجمعال القصعيد ورقّعة األاععار وسالسعة اإليقاععات التعي تيعز 

 (1، ص2007السرائر بسحرىا.)وجيو،
 نشأة الَعروض:

يقاعععات معياععتيم، بكعععل  مّمععا ال اععك فيعععو أن الاعععر العربععي أوجدتعععو العععرُب عمععى سعععميقتيم، ووفععق متطمبععات حيعععاتيم       وا 
إلغعراض منيعا الفنيعة، ومنيعا  –اختالفاتو وأوزانو، فمنيم من نظم عمى التمام، ومنيم من سمح بايء من التغييرات البسعيطة 

 (7،ص1999النفسية، ومنيا ما ىو منطمق من مضمون الاعر نفسو.)عقيل،
ىععذه الحاجععة بالضععرورة إال بعععد أن اخععتمط العععرب بغيععرىم، العععروض العربععي لَععْم يناععا إال حععين دعععت الحاجععة، َولَععْم تتسععم     

وعااوا في بيئة واحدة يتبادلون في العيش والعادات والثقافات فقد ظيرت بوادر التالعب باوزانو وقوافيو عمى ألسنة المولعدين 
واألععععععععععععاجم، فاخعععععععععععذت تفعععععععععععد عمعععععععععععى المجتمععععععععععععات العربيعععععععععععة مععععععععععع  الوافعععععععععععدين األجانعععععععععععب أوزان لعععععععععععم يكعععععععععععن لمععععععععععععرب بيعععععععععععا 

 (192،ص1986)المخزومي،عيد.
 وىذه األسباب كميا مجتمعة وغيرىا دعت إلى وض  الَعروض.

 مخترع العروض:
مخترع ىذا العمم ىو أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم األزدي الفراىيدي البصري. نسبة إلى الفراىيد      

يعا وكعان طعوال حياتعو منيمكعًا بعاالختراع حتعى آخعر لحظعة ه بالبصعرة وناعا بيعا وتعوفي في100وىي بطن معن األزد. ولعد سعنة
من لحظات حياتو فقد كان في أحد المساجد ُيْعِمُل فكره العواعي فعي ابتكعار طريقعة فعي الحسعاب تسعيمو عمعى العاّمعة، تمضعي 

المسعجد فانقمعب بو الجارية مثاًل إلى البائ  فال يمكنو ظمميا، ودخل المسجد وفكره ماغول بعذلك، فاصعطدم رأسعو بسعارية فعي 
ه وقيععععل 170ه وقيععععل 160عمععععى ظيععععره ومععععات وعمععععره آنععععذاك أربعععع  وسععععبعون سععععنة، وقععععد اختمععععف فععععي سععععنة وفاتععععو فقيععععل 

 (9،ص2007( )وجيو،12،ص1995ه.)مّناع،175
 غير أّن عمماء الفن ذكروا أّنو أخذ ذلك من أصحاب اإلمام عمي بن الحسين وابنو الباقر)عمييمعا السعالم(. إّن العمعوم باسعرىا

 أخذت أصوليا منيم ونقمت عنيم .
لكن يبقى لمخميل من الفضل في ذلك ما ألبي األسود في النحو بل حق الخميل أعظم؛فان عمم النحو قد زاد عميو المتاخرون 
ععععععععععن واضععععععععععو قواععععععععععد سعععععععععديدة ومباحعععععععععث مفيعععععععععدة، وأّمعععععععععا الععععععععععروض فجميععععععععع  قواععععععععععده السعععععععععديدة ىعععععععععي اّلتعععععععععي وضععععععععععيا 

 (57ه، ص1428الخميل.)األصفياني،
 بب وضع الَعروض:س

 ُيروى أن الخميل بن أحمد الفراىيدي، دعا رّبو وىو في مّكة أن يميمو إنااء عمم مفيد فاناا عمم العروض.
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وىنععاك رأي آخععر يقععول إّن الخميععل اىتععدى إليععو بطريععق الصععدفة، وذلععك أّنععو كععان مععاّرًا بسععوق الّصععفارين َفَسععِمَ  أصععوات 
، فرأى في ذلك ايئًا يابو األوزان المتناسقة، ثُم  تحّرك، وقيل عن سعبب وقوفعو أّنعو المطارق عمى الّنحاس؛ فوقف يتامل قميالً 

قّطعع  بيتععين مععن الاٍّعععر عمععى أصععوات المطععارق، ومععا أن تحععرك حتّععى فععتح اهلل عميععو عممععًا جديععدًا ىععو عمععم الَعععروض. ودحععض 
طععارق الصععفارين ليسععت سععوى لغععط واخععتالط ال الرصععافي ىععذه الروايععة بقولععو:  وعنععدي أّن ىععذه الروايععة ضعععيفة؛ ألن دقدقععة م

توازن فييا وال إنتظام، فمن البعيد أن ييتدي المرء بيا إلى ما ىعو متعوازن منظعوم، الميعم إال معن طريعق االىتعداء بالاعيء إلعى 
 ( 23،ص1969ضّده وىو بعيد  )الرصافي،

 سبب التسمية:
 ب التسمية فذىبوا في ذلك مذاىب اتى منيا:كما اختمفت اآلراء في سبب وض  الَعروض كذلك اختمفوا في سب

إّن من معاني الَعروض  مكة المكّرمة  العتراضيا وسط البالد، ومن ثم أطمق الخميعل عمعى ىعذا العمعم ىعذه التسعمية،ألنو  -1
 رزق بو في مكة المكرمة.

 إنو سمي عروضًا نسبة إلى المكان الذي كان الخميل يقيم فيو وىو ُعمان. -2
اني الَعروض يطمق عمى ما لم ُيَرض من النياق فكان الخميل اّبو ما لم ُيَرض من النوق، إاارة منو إلى أّنعو إن أحد مع -3

 ىو الذي راضو.
 سمي عروضًا ألن الاعر يعرض عميو. -4
 يو.إن البيت من الاٍّعر مابو ببيت من الا عر، ألن بيت الا عر يحتوي عمى ما فيو كاحتواء بيت الاٍّعر عمى معان -5
 من معاني العروض الطريق في الجبل وبحور الاعر طرق إلى النظم. -6

إال بععض ىعذه المععاني قعال: الععروض: ععروض الاععر ألن   321ص1غير أّن الخميل لْم يعذكر فعي كتابعو  الععين  ج
الاععر يعععرض عميععو ويجمعع  أععاريض، والعععروض طريععق فععي عععرض الجبعل وىععو مععا اعتععرض فعي عععرض الجبععل فععي مضععيق 

 (12،ص2003( )الايخ،17،ص1995م  عروض.)مّناع،ويج
 الكتابة العروضية:

خّطان ال يقاس عمييما ىما الخط الَعروضي، وخط المصحف وىذه الميزة في المصحف لقيامو عمى القراءة، وكما ىعو 
ووزنًا.)الاععيخ، معععروف القععراءة سععّنة مّتبعععة ال تخضعع  لعامععل الزمععان أو التفععنن، والخععط العروضععي ىععو كتابععة المنطععوق حععّدًا 

 (29، ص1988
 يقوم التقطي  عمى ركنين ميمين ىما:

 ما ينطق من الحروف يكتب. -1
 ما ال ينطق من الحروف ال يكتب. -2

ففععي الكتابععة العروضععية ال بععّد لنععا مععن حععذف بعععض الحععروف مععن جيععة وزيععادة بعععض الحععروف مععن جيععة أخععرى، وبععذلك 
 تختمف ىذه الكتابة عن الكتابة اإلمالئية.

 حروف التي تزاد عند الكتابة ىي:ال
 َقَمُمْن. –التنوين، نحو: َقَمٌم  -1
 َاْدَد. –التاديد، نحو: َاد   -2
 ِبيي. –َلُيو، ِبِو  –حركة ىاء الضمير لممفرد المذكر الغائب إذا أابعت كتبت حركة مجانسة ليا، نحو: َلُو  -3
 اووس.ط –داوود، طاوس  –الواو في بعض األسماء، نحو: داود  -4
 ىاؤالء. –الكن، ىؤالء –ىاذا، لكن  –األلف في بعض أسماء اإلاارة، نحو: ىذا  -5
 باعا. –صاحي، باَع  –رعدو، صاِح  –حركة حرف القافية تكتب حرفًا مجانسًا ليا، نحو: َرَعُد  -6

 الحروف التي تحذف عند الكتابة ىي:



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

733 

 )عمر(. –واو )عمرو (  -1
 –الفتْمكعععريم، وادي الغضعععا  –غيعععر المنعععونين عنعععدما يمييمعععا سعععاكن، نحعععو: الَفتَعععْى اْلَكعععِريم يعععاء المنقعععوص وألعععف المقصعععور  -2

 واِدْلَغضْا.
 –إَلْمقععدس، فععي الععّداِر  –األلععف والجععر فععي أواخععر حععروف الجر)إلععى، عمععى، فععي( عنععدما يمييععا سععاكن، نحععو: إلععى اْلقععدس  -3

 ِفْدَدْاِر.
 طمَعْمَبدر. –بسمك، طم  البدر  –مك َفْنطمق، باس –ىمزة الوصل، نحو: فانطمق  -4

 :1مثال
 قاَل أمير الّاعراء أحمد اوقي:

 َساَلٌْم ِمْن ِصَبْا َبَرَدى أَرقُّ                  ّوَدْمٌ  ال ُيَكْفَكُف يا ِدَمْاقُ 
 قُعوْ َساَلُْمْن مْن ِصعبععا َبعَردى أَرْقُق                   َوَدْمُعْن ال ُيَكْفَكُف َيْا ِدَماْ     
 :2مثال

 قاَل زىير بن أبي ُسممى:
ْن َيْرَق َأْسَبْاب اْلَسَمْاِء ِبُسم مِ   َوَمْن َىْاَب أْسَبْاَب اْلَمَنْاَيْا َيَنْمَنُو              وا 

ن َيْرَق أسبععاُب ْلععَسمععَْاِء ِبُسععْمَمِميْ   ومعْن ىعاَب أسععباَب  ْلَمنعايعْا ينمنيو                وا 
 ميز:التَّر 

الخطعوة الالحقعة لكتابعة البيعت عروضعيًا ىعي خطعوة وضع  الرمعوز، أي وضع  رمعز خعاص لمحعرف المتحعّرك ورمعز آخععر 
 لمساكن ورمز ثالث لممتحّرك الذي يميو ساكن.

وىذه الرموز تختمف في كتب الَعروض فمنيم من يعطي الرمز)ب( لمحرف المتحّرك والرمز)ععععععع( لمحرف المتحعرك العذي 
 ن أي السبب الخفيف.يميو ساك

 (16،ص2011ومنيم من يعطي لممتحّرك الرمز)د( والحرف المتحّرك الذي يميو ساكن الرمز)عععععع(.)حيدر،
 (18، ص2012()الحمي، 0وىناك من يعطي الحرف المتحّرك الرمز)ن( والحرف المتحرك الذي يميو ساكن الرمز)

( ومععنيم مععن رمععز لمحععرف المتحععرك بالرمز)عععععععع( 5كن بععدائرة )ومععنيم مععن رمععز لمحععرف المتحععرك باععرطة مائمععة) / ( ولمسععا
( ولمحعرف السعاكن الرمعز 1( وفعي ىعذه الدراسعة اختعارت الباحثعة أن تضع  لمحعرف المتحعّرك الرمعز)5ولمحرف الساكن بعالرمز)

(0) 
تحعرك والحعرف ولم َتض  الباحثة رمزًا لمحرف المتحرك الذي يميو ساكن وستقتصر عمى إعطاء الرمعوز إلعى الحعرف الم

 الساكن فقط.
ألّنيععا تععرى فععي ذلععك تبسععيط بحيععث أّن الطمبععة سععيجدون أن عععدد األحععرف لمكممععة مسععاٍو لعععدد الرمععوز لمكممععِة نفِسععيا فععال 

 تختمط عمييم األمور.
  بحور الّشعر

غّنععي. فععاليزج بحععر اليععزج: ىععو بحععٌر غنععائي الععنغم واألداء واالسععم، ومععن الطععرب جععاء اسععمو؛ الن العععرب تيععزُج بععو أي: تُ  -1
 (1971،3/384صوٌت ُمطِرٌب، ُمَغنًّ َىِزٌج: ُيَيزٍُّج الِغناء َتْيِزيَجًا.)الفراىيدي،

 مفتاحو:
 قال صفي الدٍّين الحمٍّي:

 عمى األىزاِج تسييُل              َمَفْاِعْيُمْن َمَفْاِعْيلُ 
 قال أسعد الَنّجار:

 ُمْن َمعَفْاِعْيُمنْ وفعي أسعمعاععنا ىعزٌج               َمعَفْاِعيْ 
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 وزن البحر:
 َلُو عروٌض واحدٌة صحيحٌة، أّما ضربِو فيو عمى قسمين:

 األول: صحيح أي عروضو صحيحة وضربو صحيح ووزنو:
 َمَفْاِعْيُمْن      َمَفْاِعْيُمْن                 َمَفْاِعْيُمْن     َمَفْاِعْيُمنْ     

0101011  0101011            0101011  0101011 
 منو قول الّااعر:

 َأَيعْا َمعْن اَلَْم ِفعي الُحعبٍّ             َولَععْم َيعْعمَعْم َجعَوى َقْمِبي
 خطوات نسبة البيت الاعري إلى البحر التاب  لُو م  مالحظة أن ىذه الخطوات ستُّتب  م  تقطي  األمثمة جميعيا:

 الكتابة العروضية: -1
 ععْن اَلَْم  ِفْمُحْبِب                          َولَععْم  َيعْعععَمْم  َجعَوْى  قَععْمعبِععيْ َأَيععْا مَ                

 0101  011   0101 011                          10101  101  01 011الترميز:   -2
 وض  التفعيالت والتقطي : -3
 َولَعععععْم َيعععْععععمَععْم  َجعععَوْا قَعععْمعععبِععيْ    َأَيعععْا َمععْن اَلْ  َم ِفععْمعُحععْبعبِعْي          

0101011    0101011              0101011     0101011 
 َمَفْاِعْيُمْن       َمَفْاِعْيُمْن               َمَفْاِعْيُمْن       َمَفْاِعْيُمنْ 

 لى بحر اليزج الذي ىو الموضوع قيد الدراسة.نسبة البيت الاعري إلى البحر التاب  َلُو، ومثالنا يعود إ -4
 قراءة البيت قراءة صوتية منغمة لمرات عّدة حتى ترسخ نغمة البحر في آذان الطمبة. -5

 مثال: قال ُعمر بن أبي ربيعة:
 ععاْ أال َحععععيٍّ الّعععتعي قَععععاَمععععْت                 َعععمعى َخععععوٍف تُعععَحعععيٍّعععْيععععَنعع     
 َأاَلْ َحْيِي ْلعععععععععمَعِتْي قَععاَمعععْت            َعععَمْى َخعْوِفعْن   ُتَحعْيععيِععْيععَنعععاْ    
   011 0101   0101011                    011 0101   0101011 
 ِعْيُمنْ َمَفْاِعْيُمْن       َمَفْاِعْيُمْن                     َمَفْاِعْيُمْن     َمَفاْ    
 

 الثاني: محذوف
 أي العروض صحيحة )َمَفْاِعْيُمْن( والضرب محذوف )َمَفْاِعْي( أي حذف )ُلْن( من التفعيمة، وتعوض بع)َفُعْوُلْن(.    

 الحذف: ىو سقوط سبٍب خفيٍف من آخر التفعيمة وىو عّمة الزمة. إذن عمل بحر اليزج ىي الحذف.
 مثال:
 عونعي                     َوبعي ِمععثْععَل اّلذي بِععكْ ِلععَمععاذا أنععَت تَعْاعك  
 ِلععَمععاذا أنعععععَت تَعْاعُكعْونِعْي              َوبعي ِمععثْععَل ْلععععمَععِذْي بِععكْ   

0101011  0101011                      0101011    01011           
 َمَفْاِعْيُمْن       َمَفْاِعْي )فعولن(                      َمَفْاِعْيُمْن     َمَفْاِعْيُمنْ  

 زحافاتو:
 القبض: ىو حذُف الخامس الساكْن من )َمَفْاِعْيُمْن( تصبح )َمَفْاِعُمْن(. -1
 الكف: ىو حذف الساب  الساكن من )َمَفْاِعْيُمْن( تصبح )َمَفْاِعْيُل( بضم الالم. -2

 واحد بل يكونان عمى التعاقب بحيث إذا وجد أحدىما امتن  وجود اآلخر. مثالو:ىذان الزحافان ال يجتمعان معًا في بيٍت 
 َويععععا َمعععْن قععععععّدُه َيععيعععَز                      ُء بعععالعس اِل إْن يخطُععععْر    
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 طُععْر َوَيعععْا َمععْن قَععْد َدُىْو َيعععْيعععَز             ُء  ِبْمَعْسَسْا  ِل إْن َيْخع 
0101011    101011                 0101011    0101011  

 َمَفْاِعْيُمْن       َمَفْاِعْيُل                     َمَفْاِعْيُمْن       َمَفْاِعْيُمنْ  
 بحر الكامل: -2
 ىو بحٌر من البحور الصافية، وتفعيمتو )ُمَتَفْاِعُمْن( تتكرر ست مرات في البيِت التام.  
ذا يقو  ل العروضعيون إّنعو سعّمي الكامعل لتكامعل حركاتعو، وىعي ثالثعون حركعة، لعيس فعي الاععر اعيء لعو ثالثعون حركعة غيعره وا 

 كانت حركات الكامل مثل حركات الوافر ف ن الوافر َلْم ياتي مطمقًا عمى أصمو، فانفرد الكامل بذلك.
 مفتاحو:

 قال صفي الدين الحّمي:
 الكامُل            ُمَتَفْاِعُمْن ُمَتَفْاِعُمْن ُمَتَفْاِعُمنْ  َكَمُل الَجَمْاِل ِمَن البحورِ 

 وزن البحر:
 التام: ىو تكرار )ُمَتَفْاِعُمْن( ست مّرات في البيت الواحد. -1
 ُمَتَفْاِعُمْن ُمَتَفْاِعُمْن ُمَتَفْاِعُمْن                  ُمَتَفْاِعُمْن ُمَتَفْاِعُمْن ُمَتَفْاِعُمنْ  

وحاو  -آخر تفعيمة في العجز -وضرب  -الاعري كما ُذكر سابقًا يتكون من عروض _ آخر تفعيمة في الصدرالبيت     
وعععروض الكامعل وضعربو وزنيعا األسعاس)أي تفعيمتيععا( ىعي )ُمَتفَعْاِعُمْن( ولكعن يمكعن أن تععاتي  -معا تبقعى معن البيعت الاععري –

 عمى صور ُأخر ىي:
 ُمَتَفْا أو ُمْتَفْا وتعوض ب)َفْعُمْن( -4ْل أو ُمْتَفْاِعْل    ُمَتَفْاعِ  -2ُمَتَفْاِعُمْن.       -1

ىذه التغييرات التي تطرأ عمعى التفعيمعة األسعاس يطمعق عمييا)العمعل( ولكعل عمّعة معن ىعذه العمعل تسعمية خاصعة بيعا سنوّضعحيا 
 مفصمًة م  أمثمة لكل منيا.

مكن أن تاتي عمى صورة أخعرى ىي)ُمْتفَعْاِعُمْن( بتسعكين الحعرف الثعاني. أّما الحاو فالتفعيمة األساس لو ىي)ُمَتَفْاِعُمْن( ولكن ي
وىذا التغيير يسمى الُزحاف. ويمكن تعويض ىذه التفعيمة بتفعيمة أخرى مساوية ليا في الحركات والسعكنات وىعي: ُمْسعَتْفِعُمْن؛ 

 لسيولة النطق.
 قال لبيد في مطم  معّمقتو:

 بمنًى تاّبَد غوُلَيا َفرجاُمَيا                  ععفِت الّدياُر محّميا فُمقامَيا  
 َعَفِت ْدِدَيْا   ُر َمَحْمُمَيا   َفُمَقْاُمَيْا            بِعععِمَنْن تعععاْبعععَبعععَدَغععْولُععيَععْا َفِرَجْاُمَياْ  
  0110111 0110111 0110111          0110111 0110111 0110111 

 َفْاِعُمْن    ُمَتَفْاِعُمْن            ُمَتَفْاِعُمْن   ُمَتَفْاِعُمْن   ُمَتَفْاِعُمنْ ُمَتَفْاِعُمْن  ُمتَ     
اإلضعععمار: ىعععو تسعععكين الحعععرف الثعععاني المتحعععّرك معععن التفعيمعععة )ُمَتفَعععْاِعُمْن( فتصعععبح )ُمْتفَعععْاِعُمْن( بسعععكون التعععاء ويمكعععن كتابتيعععا 

 )ُمْسَتْفِعُمْن(.
ت لكن يدخل عمى العروض والّضرب م  العمل األخعر فيجعري حينئعذ مجعرى العمّعة أي وىي مختّصة بالدخول عمى حاو البي

 يكون ممزمًا لمااعر.
ة من ذلك يتبين إّنو يحق لمااعر أن ياتي بتفعيمعة )ُمَتفَعْاِعُمْن( سعاكنة الحعرف الثعاني أي )ُمْتفَعْاِعُمْن( وال ياعترط أن يعاتي بتفعيمع

في ذلك بارط أن ياتي بتفعيمة واحدة عمى األقل فعي البيعت الاععري كاممعة أي معن  واحدة ساكنة الحرف الثاني بل لو الحرية
 دون تسكين الحرف الثاني.

 القط : ىو حذف نون )ُمَتَفْاِعُمْن( المكونة لمعروض أو الضرب فتصبح )ُمَتَفْاِعْل(.
 قال الااعر ُعمر بن أبي ربيعة:
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 لو كاَن ُحبٌّ قبمُو َقتالْ     َفيناَك كاَد الحبُّ يقتمِني                     
 َفُيَنْاَك َكْا  َدْلُحْبُب َيعععْقعععتُععُمِنْي               َلْو َكْاَن ُحعععْبعععععُبععععْن َقْبَمُيْو  َقَتاَلْ  

0110111 0110101 0111                  0110101 0110101 0111  
 ُمْتَفْاِعُمْن    ُمْتَفْاِعُمْن   ُمَتَفاْ                ُمَتَفْاِعُمْن   ُمْتَفْاِعُمْن    ُمَتَفْا    

 )ُمسَتْفِعُمْن(   )عّمة(                   )ُمسَتْفِعُمْن (  )ُمسَتْفِعُمْن(  )عّمة(            
 البيت الاعري. المجزوء: ىذا ىو الوزن الثاني لبحر الكامل ويتاّلف من تكرار التفعيمة )ُمَتَفْاِعُمْن( أرب  مّرات في -2

 ُمَتَفْاِعُمْن   ُمَتَفْاِعُمْن                           ُمَتَفْاِعُمْن   ُمَتَفْاِعُمنْ     
 قال أحد الاعراء:

 ذىَب الَاباُب بميوىو                       َوأتى المايُب مؤدٍّبا
 عععُب ُمَؤْدِدَباْ َذَىَب ْلَاَبْا ُب ِبَمْيِوِىْو                 َوَأَتْمَمعِاعععيْ 

0110111 0110111                     0110111  0110111 
 ُمَتَفْاِعُمْن    ُمَتَفْاِعُمْن                           ُمَتَفْاِعُمْن   ُمَتَفْاِعُمْن   
 بحُر الُمَتدارك أو الخبب أو الُمْحَدث: -3

ىعع( 215أىممو، ولم يذكره ثُم  تداركو تمميذه سععيد بعن مسععدة األخفعش األوسعط)تقالوا: ُسّمي ىذا البحر ُمَتداركًا؛ ألّن الخميل 
ولقععد فّصععمنا القععول عععن ىععذا فععي اإلطععار النظععري وبيّنععا سععبب ىععذا االّدعععاء. الُمتععدارك مععن البحععور المفععردة )الصععافية( أي أّنيععا 

 تتالف من تفعيمة واحدة تتكرر أرب  مّرات في كل ّاطر. 
 مفتاحو:

 لدين الحمي:قال صفي ا
 حركاُت الُمْحِدث َتنَتِقُل                فَععِعععمُعْن فَععِعععمُعْن فَععِعععمُعْن فَععِعععلُ 

 قال أسعد النّجار:
 ُمْذ رأوا ِاْعَرنا داركوا أمرُه             َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن 

 ًا وبذلك يكون بحر المتدارك عمى نوعين ىما:بحر المتدارك يستعمل تامًا كما يستعمل مجزوء
 الّتام: وزنو ىو: -أوالً 

 َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن              َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن َفْاِعُمْن 
 ومنو: 

 باألَثْر َلْم َيدْع مْن مَضى ِلم ذي َقْد َغَبْر                   َفضُل ِعمٍم سوى أخذُه  
 َلْم َيدْع  مْن مَضى  ِلعْمعمَععذي  َقْد َغَبْر          َ ضُل ِععْمععععِمعععْن سوى  أْخععععذُىْو  ِبأْلََثْر 

01101 01101  01101 01101             01101   01101    01101  01101 
 ْن    َفْاِعُمْن     َفْاِعُمْن    َفْاِعُمنْ َفْاِعُمْن   َفْاِعُمْن    َفْاِعُمْن  َفْاِعُمْن              َفْاِعمُ 

 المجزوء:  -ثانياً  
 المجزوء الصحيح: ىو ما كانت عروضو صحيحة )َفْاِعُمْن(، وضربو صحيحًا مثميا )َفْاِعُمْن(. مثالو: -1
 ِقْف َعمى َداِرِىْم َواْبِكيْن                             بيَن أْطاَلِْلَيا والدٍِّمنْ  
 َعمى  َداِرِىْم   َوْبعكعِيعَعْن                       بيَن أْطعععععععاَلِْلعععيَعععععععا  َوْدِدِمنْ  ِقفْ  

01101   01101  01101                         01101  01101  01101 
 َفْاِعُمنْ   َفْاِعُمْن     َفْاِعُمْن    َفْاِعُمْن                      َفْاِعُمْن    َفْاِعُمْن   
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 تدريب:
 ألنِت جماُل الحياِة بعيني              وفاتنتي قبَل كّل الغواِني -1
 َوأعمُم أّني إذا ما اعتذرُت            أراد اعععتِععععَذاِري اعععععتِعععععَذارا -2
رح. أو من بعض أحوال الُمْقَتِضب: ىو بحٌر قميل االستعمال، ُسّمي ُمقتضبًا ألنو اقتضب أي: اقتط  من المنس -4

 (124، ص1978المنسرح.)الحنفي، 
 مفتاحو:

 قال صفي الدين الحمي:
 اقتضب كما سالوا                  َفْاِعاَلُْت ُمْفَتِعلُ 

 قال أسعد النّجار:
 اقتضب فيما أذنوا                  َفْاِعاَلُْتْن ُمْسَتِعُمنْ 

 الخبن -1زحافاتو: 
 ععرا                              ِق َأديٌب ُمَجدٍُّد َأَنا ِلْماعِر في الععع

 َأَنععععِمعععْمعععاعععْعععِر ِفعععععْمعععععععععرا                           ِق َأديُبْن  ُمَجْدِدُدْو 
010111  011011                               010111  011011 

 َفِعاَلُْتْن     ُمَتْفِعُمنْ                     َفِعاَلُْتْن    ُمَتْفِعُمْن          
 الّطي. -2

 َىْل عمي  َويَحُكما                             إْن َعِاقُت ِمن َحرجٍ 
 َىْل عمْيَي َويَحُكَما                            إْن َعِاْقُت ِمْن َحرِجنْ 

101101   011101                            101101  011101 
 َمْفَعاَلُْت    ُمْسَتِعُمْن                          َمْفَعاَلُْت   ُمْسَتِعُمْن   

 كما قد تستعمل التفعيمة صحيحة أي: ال مخبونة وال مطوّية.
 مثالو:

ُد     َأنا في جنِب دجمٍة                     َععععععْنعععععَدِلععععْيعععععٌب ُيععععَغعععععرٍّ
 ِفعْي َجْنعععِب دجمِتْن                         َععععْنعععَدِلععْيعععُبْن ُيععععَغعععععْرِرُدْو            َأَنععع

010111 011011                            0101101   011011 
 َفِعاَلُْتْن   ُمَتْفِعُمْن                           َفاِعاَلُْتن     ُمَتْفِعُمْن   
 ا عروضو أو ضربو فال يستعمالن إاّل مطوّيين وجوبًا، كما في المثال األول.أمّ  

مععن ُكععلٍّ مععا سععبق نسععتنتج أّن عععروض الُمقتضععب وضععربو ال يسععتعمالن إاّل مطععويين وجوبععًا، وىععذا يعنععي أّن لمُمقتضععب حالععة 
 واحدة وىي:

 ْن( المساوية ليا، والضرُب مطوٌي وجوبًا ِمْثَل الَعروض.الَعروض مطوّية وجوبًا )ُمْسَتِعُمْن( واّلتي قد تحول إلى )ُمْفَتِعمُ 
أّما حاوه فيدخمو زحاف الخبن أو زحاف الطي غير أّنيمعا ال يجتمععان فعي حاعوه، كمعا قعد يسعتعمُل الحاعو صعحيحًا أي معن 

 دون أن يدخمو أّي زحاف.
 المساوية ليا، والضرُب مطوٌي وجوبًا ِمْثَل الَعروض.الَعروض مطوّية وجوبًا )ُمْسَتِعُمْن( واّلتي قد تحول إلى )ُمْفَتِعُمْن( 

 : بحر البسيطة -5
ىو أحد البحور الاعرية المزدوجة )الُمركبة( العذي ُأولع  بعو الاععراء فكتبعوا فيعو منعُذ عصعر معا قبعل اإلسعالم إلعى الوقعت       

 الحاضر.
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اععًا وانخفاضعًا حتّعى أّن إيقاععُو يتعممعُو بيسعر كعّل بحر البسيط بحٌر راقص يتصف بنغماتعو العاليعة، وبتغّيعر حركعي معوجي ارتف
من لم يالف الَعروض، إذا ما نّبو إلى وزنعو تقطيعيعًا؛ ألّن سعيولو موسعيقاه الطاغيعة تقعود األذن إلعى دقّعة تركيبعو بمجعرد تكعرار 

 أبيات ُمقّطعة نغميًا.
 مفتاحُو:

 قال صفي الدين الحّمي:
 ُمْسَتْفِعُمْن َفِعُمْن ُمْسَتْفِعُمْن َفِعلُ       إّن البسيَط لديُو يبسُط األمُل       

 قال أسعد النّجار:
 ابسْط يديَك لفعِل الخير تحفظو          ُمْسَتْفِعُمْن َفِعُمْن ُمْسَتْفِعُمْن َفِعُمنْ 

 أنواع البسيط:
 المخبون: ىو ما كانت عروضو مخبونة)َفِعُمْن( وضربيا مخبونًا )َفِعُمْن(. -1

الَعععروض والضععرب الزم ألّنععو زحععاف يجععري مجععرى العمّععة، أّمععا فععي حاععوه سععواء أكانععت فععي )ُمْسععَتْفِعُمْن( أم فععي  إّن الخععبن فععي
 )فاعمن( ف ّنو جائٌز غير الزم.

 مثالو:
 َوَمْا أُخْوَك اّلذي َيْدُنْو ِبِو َنَسٌب              لكن أخوَك الَمِذي َتْصُفْو َضَماِئُرهُ  
 َيْدُنْو ِبيِي  َنَسُبْن        اَلِْكْن َأُخْو َك ْلَمِذْي  َتْصُفْوَضَمْا  ِئُرُىوْ   َوَمْا أُخْو َك ْلَمِذيْ  

011011   01101  0110101    0111            0110101    01101    0110101     0111 
 ُمْن ُمَتْفِعُمْن   َفاعمن  مستفعمن   َفِعُمْن          مستفعمن   َفاعمن    مستفعمن    َفعِ  

 ومنو أيضًا:
 َقْد ُيدِرُك الُمَتاّني َبعَض حاَجتِو              َوَقد يكوُن م  المستعجُل الَزللُ  
 عوْ َقْد ُيْدِرُك ْلعععععُمععَتِاْنعععععععععني َبْعَضَحْا  َجتيي         َوَقْد َيُكْو ُن َمَ  ْلعععععمستعجِل ْلعععععَزلَعععمُععع 
  0110101    0111    0110101    0111            011011    0111    0110101   0111 
 ُمَتْفِعُمْن   َفِعُمْن    ُمْسَتْفِعُمْن   َفِعُمْن           ُمْسَتْفِعُمْن   َفِعُمنْ    ُمْسَتْفِعُمْن   َفِعُمنْ   

 :تدريب
 َأحدِ أنَت اليوى َوُمنى َنْفسي َوُمتَعِتيْا      أقوُل ىذا و ال ُأخفيِو عن  -1
 إن  النصيحة َأغمى ِمْن َسَنا الاُُّيِب    ما قيمُة الماِل ِمن ُدرٍّ َوِمْن َذَىبٍ  -
المقطوع: ىو ما كانت عروضو مخبونة )َفِعُمْن( وضربو مقطوع )َفْعمُعْن( والقطع  حعذف سعاكن الوتعد المجمعوع وتسعكين معا  -2

 ثالو:قبمو فتتحول )فاعمن( إلى )فاعُل( وتنقل إلى )َفْعُمْن(. م
 َغدًا إذا جاَء ُأعطيِو َرساِئُمُو                     َوُنْطِعُم الّناَر أحمى ما َكتبناهُ   
 ععِطْيِيْي َرَسْا ِئُميُعْو          َوُنْطِعُم ْنعععععععَنْاَرَأْحععععععععععَمْى َمْا َكَتْبععععععععَنْاُىوْ عَغَدْن إَذْا  َجْاَء ُأْععع  

011011  01101 0110101 0111         011011  01101 0110101  0101 
 ُمَتفِعُمن   َفاِعُمن   ُمسَتفِعُمن   َفِعُمْن            ُمَتْفِعُمْن  َفاِعُمن  ُمسَتفِعُمن   َفْعُمنْ   

 :تدريب
 بقيُت وحدي و حولي كلُّ أصحابي         ال الداُر داري و ال المحراُب ِمحرابي -1
 واِىنا لغٌة                  َخرساُء إّنا َاَرحناىا دواويناَولألنيُن عمى أف -2
 الُمَخم   البسيط: -3
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ىو نوع من مجزوء البسيط، والمجزوء من األنواع الميممة وكما ُذكر سابقًا إن  المجزوء ىعو حعذف جعزء معن كعل اعطر،      
 وبذلك يكون وزن مجزوء البسيط ىو:

 ْفِعُمْن               ُمْسَتْفِعُمْن َفْاِعُمْن ُمْسَتْفِعُمنْ ُمْسَتْفِعُمْن َفْاِعُمْن ُمْستَ  
وبمعععا أّن ىعععذا العععوزن معععن األنعععواع الميجعععورة، َفمَعععْم يكتعععب لعععُو البقعععاء، ولعععم يعععنظم فيعععو أحعععد معععن الاععععراء إاّل اعععواىد قميمعععة يعععذكرىا 

نععد المتععاخرين إذا مععا قيسععت بقّمتيععا عنععد العروضععيون عمععى سععبيل االستاععياد إن  الععنظم عمععى وزن ُمَخمّعع  البسععيط فقععد َكثُععرَت ع
 المتقّدمين. 

 وبذلك يكون وزن مخّم  البسيط ىو:
 ُمْسَتْفِعُمْن َفْاِعُمْن َفُعْوُلن                    ُمْسَتْفِعُمْن َفْاِعُمْن َفُعْوُلن

 مثال ذلك:
 قال عمي محمود طو الميندس:

 موا عمى اّطِو الّرحيبِ والّناُس في ُحّبِو ُسكارى                  ىا  
 َوْنَنْاُس ِفْي  ُحْبِبِيْي   ُسَكْاَرْى            َىْاُمْو َعَمْى َاْطِطِيْر  َرِحْيِبيْ   

0110101    01101   01011           0110101  01101   01011              
 َفْاِعُمْن    َفُعْوُلن    ُمْسَتْفِعُمْن     َفْاِعُمْن   َفُعْوُلن             ُمْسَتْفِعُمنْ  

 تدريب:
 وليَس ىذا َعمي  َوحدي                    ىذا َاقاٌء عمى األنامِ  -1
 وىكذا ُكنُت ِفي أىمي َوفي وطن           إّن الن فيَس غريٌب حيُث ما كانا -2
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