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 هبالغري الناطقني  اللغة العربيةاملدخل الصريف يف تعليم 
 عبد احلليم حممد 

 امللخص
للغوية لدى طلبة بيان أمهية الصرف وأثره يف بناء املهارات ا يهدف هذا البحث أوال،

، تقدمي منوذج الدرس الصريف الذي ُيَصمَّم بطريقة متكاملة لتحقيق أهداف األجانب. اثنيا
للغوية من االستماع والكالم والقراءة والكتابة حىت ال تنفصل أهداف تعليم املهارات ا

هذا البحث عبارة عن حبث نظري مكتيب تدريس الصرف وتدريباته عن املهارات اللغوية. 
لبحث أن يعرض املدخل الصريف يف تعليم وحياول هذا امستفاد من نظرايت تعليم اللغة. 

ثرة األمثلة والسهولة والتكاملية والتطبيقية والسياقية ابلضرورية وكتصف والذي ياللغة العربية 
نهج املوضع أو املوقفية.  ولعل نتائج هذا البحث تفيد الباحثني ومصممي الربامج  يف 

 حىت اآلن. ها كرد فعل على الطريقة النجوية اليت مل تظهر جناح  العربية يف ماليزايللغة تعليم ال
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THE MORPHOLOGICAL APPROACH IN TEACHING 

ARABIC FOR NON-ARABIC SPEAKERS 

 

ABSRTACT 

This research aims first, to explain the importance of morphology and 

its effect in building language skills for foreign students. Second, to 

present a morphological lesson model that is designed in an integrated 

way to achieve the goals of teaching language skills such as listening, 

speaking, reading and writing so that the goals of teaching 

morphology and its training are not separated from language skills.  

This research is a theoretical study, which is learned from the theories 

of language teaching. This research attempts to present the 

morphological approach to teaching the Arabic language, which is 

based on the necessity necessity, abundance of examples, ease, 

complementarity, applicability, contextual or situational. Hopefully the 

results of this study can be utilized by the researchers and program 

designers in developing the educational curriculum for the Arabic 
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language in Malaysia as a response to the the grammatical approach, 

which has not yet shown success until now.  
 

Keywords:  morphological approach, teaching arabic, non-arabic 

speakers, integrated approach.      

 

 مقدمة  
يُ َعدُّ الصرف عنصراي لغواي له أمهية كبرية تفوق دور النحو. وذلك ألن الصرف يهتم 
ابلكلمة واليت هي األساس يف بناء الرتاكيب واجلمل، وجيب أن يكون الصرف يف مقدمة 
النحو. وقدرة الطالب على استخدام الصيغ الصرفية الصحيحة يف سياقات اجلمل 

ية غالية. وهذه املهارة ال يكتسبها الطالب إال ابلطريقة الصرفية الصحيحة تعترب مهارة لغو 
 والتدريبات عليها بطريقة مكثفة ومستمرة.  

إن أمهية الصرف تظهر يف كثري من املوضوعات النحوية، حيث أننا ال نستطيع 
أن نكون مجلة مكونة من حال )مفرد( ومفعول مطلق ومفعول ألجله وخرب مفرد وصفة إال 

نا املصدر واسم الفاعل واسم املفعول وصيفة مشبهة. ويالحظ أن الطالب ال إذا عرف
يستطيع أن يكو ِّن هذه اجلمل صحيحًة إذا مل يتمكن من التصريف. وال يستطيع الطالب 
أن ينو ع أساليبه وهو ضعيف يف الصرف. إن الطالب الذكي يف الصرف يستطيع ينو ع 

لب مضروب" و "أان ضارب الكلب"والكلب أساليبه ويقول "أان أضرب الكلب" و "الك
ُيضرب". ومن هنا نستطيع أن نقول أن الصرف له احتياجات وضرورايت أكثر من النحو 

 يف بناء املهارات اللغوية.
ويف جمال تعليم اللغة العربية لألجانب، ُيالَحظ أن الطالب األجنيب حيتاج 

ث. وميكنه أن  ُيسكَِّن الصرف أكثر من األحكام النحوية كالشرط األساسي للتحد
الكلمات يف سياقات اجلمل، واملعىن ال يتغري، كأن يقول "أان أريْد أْن أضرْب الكلْب" أو 
"أان أريُد أن أضرُب الكلُب" بضم املفعول. ولكن املعىن يتغري بتغري الصيغة الصرفية، ومعىن 

ري معىن صيغة "أان ضارب" خيتلف عن معىن "أان مضروب" ألن معىن صيغة اسم الفاعل غ
 اسم املفعول، وداللتهما الصرفية خمتلفة.  
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ترجع ظاهرة ضعف الطلبة يف اللغة العربية يف الدرجة األوىل إىل الصرف الذي مل 
يُعاََل بشكل علمي صحيح سواء يف حتديد األهداف الدراسية واختيار املواد التعليمية 

ة يف املرحلة العامة حيتاج إىل دراسة وطريقة التدريس والتقييم. فمنهج تعليم اللغة العربي
 وتعديل وإعادة النظر فيه.  وحبث

أن تلفت أنظار مصممي برانمج تعليم العربية لغري فهذه املقالة املتواضعة حتاول 
أن يُوضع  ة الذي جيبصر لغوياالذي يعترب من أهم عن العريبالصرف  الناطقني هبا أبمهية
واء يف املرحلة الثانوية أو اجلامعية. ومن جانب املنهج الدراسي س منيف مكان مناسب 
التدريبات الصرفية يف صفحات الكتاب و إلكثار يف النشاطات التعليمية آخر، جيب ا

ت وتقدمي وأتخري املدرسي، وبينما التدريبات النحوية من إعراب وفاعل ومفعوالت ومركبا
 . لهايقلتالبد من 

 
 خلفية دراسية

اليزيني، إن ضعف الطلبة يف العربية )يف ماليزاي( يرجع إىل ضعفهم يري كثري من الباحثني امل
وأن كثريا من   (.165: 2005حممد فيسول،  ;96-96: 2008 يف الصرف )مت طيب فا،

أخطاء الطلبة جاءت من ضعفهم يف الصرف كاستخدام زوائد األفعال وصيغ مصدر واسم 
دراسته أن فهم الطلبة يف املدارس  الفاعل واسم املفعول. ولقد وجد عبد احلليم حممد يف

الثانوية الدينية احلكومية يف ماليزاي  يف الصرف كان ضعيفا. وهم ال يستطيعون أن يسيطروا 
على لغة االتصال البسيطة وعاجزون على استخدام زوائد األفعال وصيغ املصدر واسم 

 (.  16: 2009)الفاعل واملفعول 
ضعف الطلبة يف العربية بقوله "لقد  وأعرب عبد الرحيم إمساعيل عن ظاهرة

أصبح ضعف القدرة على استيعاب العربية لدى خرجيي اجلامعات، حملية وغري حملية، 
حقيقة ملموسة لدي كثري من طلبة الدراسات اإلسالمية والعربية على السواء. وهذه 

راضية وجيء   (.27: 2005)احلقيقة ال تقبل التجاهل واإلمهال والتساهل على اإلطالق" 
يف رسالتها )الدكتورة( املقدمة إىل جامعة مالاي بعنوان "دراسة حتليل ألخطاء  (2006)ميزة 

املفردات يف التعبري لدى طلبة الثانوية" كانت تركز على األخطاء اللغوية لدى طلبة املدرسة 
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الثانوية كوليج إسالم كلنج اليت تشمل أخطاء اإلمالء واستخدام الصيغ الصرفية غري 
يح يف سياقات اجلمل. وتقول أن سبب ضعف الطلبة يف الكتابة يرجع إىل ضعفهم يف صح

 الصرف ويف استخدام املفردات وترتيبها يف سياقات اجلمل. 
وقال حممد ابسل عيون الس ود يف مقدمة املفصل يف تصريف األفعال العربية 

عليم ملسُت عدم قدرة "أنين خالل قيامي بتدريسي مادة اللغة العربية يف كافة مراحل الت
   .(3: 2000)الطالب يف أغلب األحيان على تصريف الفعل يف مجيع صيغه وأحواله" 

وهذا حممد حبري عبد اجلب ار يف دراسته على طلبة اللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية بكلية معارف الوحي والعلوم البشرية مبركز الدراسات األساسية للجامعة 

ية املاليزية، بنيالي يف جنري مسبيلن، الحظ أن قدرة العينات وسيطرهتم على اإلسالمية العامل
ونتيجة (. 89: 2011)صياغة املصادر القياسية لألفعال املزيدة الصحيحة واملعتلًة ضعيفة 

دراسته تشري إىل أن نسبة اخلطاء يف صياغة املصادر لألفعال املعتلة أعلى من األفعال 
 -% 60طاء يف صياغة األفعال الصحيحة ترتاوح ما بني الصحيحة، وهي أن نسبة اخل

   %.82 -% 80بينما نسبة اخلطأ يف صياغة األفعال املعتلة ترتاوح ما بني  %،64
شعروا  يالحظ الباحث من خالل الدراسات السابقة، أن كثريا من الباحثني
اي، سواء يف ابخلوف والقلق جتاه ظاهرة الضعف وتدهور مستوى اللغة العربية يف ماليز 

املرحلة الثانوية أو الدراسات العامة أو اجلامعية. وهذه الظاهرة البد من معاجلتها والبحث 
عن حلها العاجل.  ومن خالل مالحظات الباحث، جيد أن تلك الظاهرة تكونت 

 ألسباب مرتاكمة وليس من الصعوبة العالج عنها. ومن تلك األسباب هي: 
ملنهج الدراسي يف تقدمي اخلربات التعليمية املناسبة. وهذا السبب األول يرجع إىل عجز ا .1

السبب له عالقة وثيقة بعدم فهم مصممي املنهج أبمهية الصرف يف تعليم العربية واحتياج 
الدارسني إليه، وقلة دراستهم للمشكالت اليت يواجهها الطلبة. وهم كذلك ال يستفيدون  

حملليون يف جمال تعليم العربية لغري الناطقني هبا. كثريا من األحباث اليت قام هبا الباحثون ا
ونتيجة عن ذلك، جند أن املنهج الدراسي للغة العربية أو الكتب الدراسية يف املدارس خترج 
عن اعتبارات أو أسس لغوية ونفسية واجتماعية، وهتمل الكتب الدراسية أهم عناصر لغوية 

 دروَسها وتدريباهتا ونشاطاهتا.      



 هبالغري الناطقني  اللغة العربيةاملدخل الصريف يف تعليم  | 165
 

لثاين يرجع إىل طريقة تفكري وتصور معظم مدرسي اللغة العربية وعدم وعيهم السبب ا .2
أبمهية الصرف، ويفضلون النحو على الصرف. ألهنم مدرَّبون يف اجلامعات العربية أو احمللية 
على الطريقة التقليدية وكانوا يَْدُرسون النحَو أربع أضعاف، أكثر من الصرف. ويعتقدون 

 ألخري. وهذه الطريقة هي الطريقة املسلمة ابلنسبة هلم.  أن النحو هو األول وا
قلة احملاوالت أو عدمها يف تقدمي الرأي املعاكس عن الرأي السائد يف ساحة تدريس  .3

اللغة العربية يف ماليزاي. ويعين هذا، إن الطريقة النحوية هي الطريقة السائدة يف تعليم 
عات النحوية وتدريباهتا التقليدية من إعراابت العربية. وتُ رَكِّزُّ هذه الطريقة على املوضو 

وتكوين اجلمل حبروف اجلر والعطف وامالء الفراغات ابلفاعل واملفعول وبيان أنواع اخلرب، 
 هي من التدريبات السائدة يف الكتب الدراسية.   

انطالقا من التصورات واملقوالت السابقة ومن أمهية الصرف العريب، جاءت هذه 
ش أمهية الصرف العريب ، والدور الذي يستطيع أن يلعبه الصرف يف رفع الورقة لتناق

املهارات اللغوية لدى طلبة اللغة العربية، ووكيفية تدريسه   مستوى األداء اللغوي وبناء
بطريقة فعالة. وحتاول هذه الورقة أيضا أن توضح مستوى التحصيل يف الصريف العريب لدى 

نوية الدينية مباليزاي. ومعرفة مستوى حتصيل الطلبة يف الصرف طلبة الثانوية يف املدرسة الثا
 مهمة جدا لكي نستطيع أن نربطه مبستوى األداء اللغوي بشكل كلي. 

 
 أهداف البحث 

 أجري هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية: 
 ا.  بيان أمهية الصرف العريب وضرورة الرتكيز عليه يف برانمج تعليم العربية لغري الناطقني هب (1
لتحقيق أهداف عامة يف الذي يصمم بطريقة متكاملة تقدمي الدرس الصريف النموذجي  (2

تعليم العربية وهي رفع مستوى األداء اللغوي من مهارة الكالم والقراءة والكتابة حىت ال 
 تنفصل أهداف تدريس الصرف وتدريباته عن املهارات اللغوية. 

 
 أمهية الصرف يف بناء املهارات اللغوية 

  ويعترب علم الصرف والدروس الصرفية من أهم العلوم اللغوية، والدروس الصرفية جيب أن



 هبالغري الناطقني  اللغة العربيةاملدخل الصريف يف تعليم  | 166
 

تُوضع يف األول ومدة تدريسه جيب أن تكون أكثر من النحو. وهذا عبده الراجحي يقول  
. ويقول مضيفاً إىل ذلك أن (8: 1973)"أن الصرف يشكل مقدمة ضرورية لدراسة النحو" 

" ال نستطيع أن نُعرب "كتااب" إال إذا نعرف أن كلمة "قارئ" اسم مجلة "زيد قارئ كتااب
فاعل، أي أننا ال نعرف "الوظيفة النحوية" لكلمة "كتااب" إال مبعرفة "البنية" الصرفية لكلمة 

  (.8: 1973)"قارئ" 
ولقد أشار ابن جين العامل اللغوي الكبري إىل أن يكون درس الصرف قبل الدرس 

ابه "فالتصريف إمنا هو ملعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو إمنا هو ملعرفة النحو، فقال يف كت
أحوال املتنقلة، أال ترى أنك إذا قُلَت "قام بكر  ورأيُت بكرا، ومررُت ببكر" فإنك إمنا 
خالفَت بني حركات حروف اإلعراب الختالف العامل، ومل تُعرض لبقية الكلمة، وإذا كان 

لواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ مبعرفة التصريف ألن ذلك كذلك فقد كان من ا
معرفة التصريف ذات الشيء الثابث ينبغي أن يكون أصال ملعرفة حاله املتنقلة" )ابن جين، 

1999 :34     ) 
ويقول حممد خري حلواين "إن علم النحو ال يستطيع أن يستغين عن نتائج 

اء الرتاكيب تتأثر بشكل الصيغة، بل أهنا لتفسد الدراسية الصرفية، ألن العالقة بني أجز 
أحياان حني نبد ل صيغة أبخرى، فمن املمكن مثال أن نقول "هذا صندوق كبري، وتلك 
علبة صغرية"، ولكن هذه العالقة تفسد إذا بدلنا ابالسم املشتق "كبري" أو "صغرية" امسا 

ال "هذا صندوق كِّرب، وهذه أبن يق -مثال -جامدا من املادة نفسها. فالعربية ال تسمح 
َغر" ألهنا تشرتط أن تكون الصفة النحوية امسا مشتقا"   (13: 1999)علبة صِّ

إن تعلم الصرف عند الطفل حيدث قبل تعلمهم للنحو. وقال داؤد يف ذلك "إن 
الطفل العريب حينما يبلغ الثالثة والرابعة من عمره قد أتقن معظم القواعد الصرفية، كصياغة 

املثىن واجلمع واسم الفاعل واسم املفعول، إخل. ويتقن الطفل يف ثالث أو أربع أشد املؤنث و 
القواعد اللغوية تعقيدا من غري كتاب أو معلم... وليس هناك طالب عريب ال يتقن 
استعمال "نون الوقاية"، ليس منهم من يقول "ضريب" بدال من "ضربين" أو "كتابين" بدال 

القاعدة قبل ذهابه إىل املدرسة. ولكن معظم الطالب العرب من "كتايب" ألنه اتقن هذه 
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ال يتقنون القواعد )النحو( اليت قضوا عشر سنوات أو أكثر يف تعلمها. معظمهم خيطئون 
 (. 61-59: 1984يف استعمال العدد وأدوات النفي وغريها )داؤد عبده، 

ها تطبيقا ولو قمنا إبحصاء األخطاء احلاصلة من جهل قواعد الصرف، وممارست
وتدريسا، لوجدان أهنا تفوق اخلطاء يف اإلعراب، وأهنا متثل املقام األول بني األخطاء يف 
أوساط املثقفني واملتعلمني ووسائل اإلعالم. وإذا اعتربان أن اللغة هي النطق هبا كما ينطقها 

سيما  أهلها، والتعبري هبا علة وفق قواعد أساليبها وتراكيبها، فإن قواعد الصرف، وال
االشتقاق أبنواعه، جيب أن حيظى ابهتمام كبري من معلمي العربية ومؤلفي الكتب 

 التعليمية. 
ويف جمال تعليم اللغة العربية لألجانب يف املرحلة العامة، أن الرتكيز على الصرف 
أهم من الرتكيز على النحو. وحنن يف تدريس العربية لألجانب ال حنتاج إىل الرتكيز كثريا يف 

حكام اإلعرابية وعالماهتا وأنواع اخلرب وتقدمي العامل على املعمول وأتخري املعمول على األ
العامل والفاعل واملفعوالت. وال أنخذ وقتا طويال لنُ َفه ِّم الطالب أبن الفاعل مرفوع 
واملفعول به منصوب يف املقرر، مع أن الطالب إذا يعرف معىن الكلمات "تناول و"السائح" 

يستطيع أن يركب اجلملة ويقول "تناوْل السائْح الفطوْر" ابلتسكني يف آخر  و "الفطور"
الكلمات، حىت لو قال "تناوْل السائحِّ الفطورِّ" تكون مجلة مفهومة عند الناس رغم اخلطأ 

 يف عالمات اإلعراب. 
إن الطلبة يف مرحلة التعليم العام ال حيتاجون إىل النحو كثريا إال بقدر ما يكفيهم 

كالم والقراءة والكتابة. وكثري من العرب يتعاملون هبذه اللغة دون معرفة كافية يف يف ال
النحو، وهلذا نسمع العرب أنفسهم يلحنون يف كالمهم، حيث يرفعون املنصوب واجملرور، 
ويسكنون الكلمات دون اإلعراب. ورغم ذلك أهنم يقدرون على التواصل فيما بينهم 

ة، وذلك ألهنم يفهمون جيدا معىن الكلمات والدالالت الصرفية ابلعربية كالما وكتابة وقراء
اليت تُوضع يف سياقات اجلملة. ويستطيعون أن يفرقوا بني صيغ كلمات "معل ِّم" و "عامل" و 
"معلوم" و"عِّْلم" و"معلَّم" و"عال مة" و"تعليم" و "تعلُّم" و"ما أعلَم" "و"أعلُم". وهلذا جند 

ملشكالت يف الصرف كما يواجهوهنا يف النحو، ألهنم قد أن معظم العرب ال يواجهون ا
استوعبوا املعاين الصرفية لكل كلمة قبل دخوهلم املدرسة كما حتدَّث عنه داؤد عبده من 
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قبل.إذا حنن نريد أن نُعل ِّم العربية لغري العرب، البد لنا من أن نبدأ ابلصرف أوال مث ابلنحو 
الصرفية من مصدر واسم الفاعل واسم املفعول وصفة اثنيا، وهذا بعدما استوعبنا املعاين 

مشبهة واسم اآللة اليت من تعترب أساسيات يف بناء اجلملة، ابإلضافة إىل زوائد األفعال 
 ومعانيها.  

 
  الصريفدخل امل

املقصود ابلطريقة الصرفية هي الطريقة اليت تتخذ الصرف كاملدخل األساسي يف تعليم 
ة على املوضوعات الصرفية واإلكثار يف تدريباهتا ونشاطاهتا حىت تركز هذه الطريقاللغة. و 

يستطيع الطالب أن يستوعب الصرف وأن مييز الفروق اجلوهرية بني معاين صيغ األمساء من 
مصدر واسم فاعل ومفعول واسم مكان وزمان وصفة مشبهة، وبني أفعال التفضيل وصيغة 

زيد ومبين للمعلوم واجملهول، وابلتايل يستطيع تعجبية، وبني معاين صيغ األفعال من جمرد وم
 الطالب أن يوظف الكلمات حسب مقتضيات اجلمل.   

ومل يتحدث اللغويون عن الطريقة الصرفية مبستقلها ألن الصرف جزء من القواعد 
النحوية، فاحلديث عن الطريقة النحوية ينطبق كذلك على الطريقة الصرفية. الطريقة 

يقة النحوية من حيث اإلجراءات، وهي طريقة قياسية و طريقة الصرفية هي نفس الطر 
استقرائية )استنباطية( و طريقة توليفية. ولكي تتحقق أهداف هذه الطريقة، جيب أن يكون 

 املنهج الصريف يتميز ابملواصفات األساسية التالية: 
إن املنهج االصريف جيب أن يتصف ابلضرورية، أي بتقدمي الدروس  الضرورية، .1
ضرورية فقط طبقا ملستوى الطلبة. وبعبارة أخرى أن الصرف الذي ال يفيد الطلبة أو أقل ال

فائدة هلم حيسن استبعاده أو أتجيل تدريسه إىل وقت آخر حىت يصلوا إىل مستوى األداء 
اللغوي العايل أو يف املستوى التخصص. ويقول زكراي إمساعيل أن هناك الكثري من 

تخصص، فال داعي لتدريسها يف مراحل التعليم العام ألهنا ال ختدم املوضوعات املغرقة يف ال
اهلدف األساسي من تدريس النحو وهو ضبط الكالم وصحة النطق والكتابة )زكراي 

  (.218: 1991إمساعيل، 
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بيع  ة الص  رف املقدم  ة للطلب  ة جي  ب أن تك  ون أمثلته  ا كث  رية وكافي  ة ، أن طكثرررا اثمثلررة .2
وس   هولة ومرتبط   ة حبي   اة الطلب   ة. وكث   رة األمثل   ة تس   اعد الطلب   ة يف اس   تنتاج القواع   د الص   رفية 

أن األمثل  ة املقدم  ة للطلب  ة جي  ب أن تك  ون   Ee Ah Meng املدروس  ة. ورأى إي أه مي  نج
تنتج القواعد املدروسة ويبين عليها التصور أو كافية وواضحة، وهبذا يستطيع الطالب أن يس

. ويَ ْنص    ح عب    د احلمي    د ف    اي  ُم    دَّرَِّس اللغ    ة ابختي    ار (182: 1997 النظ    رة )إي أه مي    نج،
األمثل    ة واكثاره    ا قب    ل أن يس    تنتج القواع    د ح    ىت تك    ون راس    خة واثبت    ة يف ذه    ن الطال    ب 

(1984 :182.)  
ذلك معيار السهولة من حيث الكلمة ، وعند اختيار األمثلة جيب أن نراعي كالسهولة .3

والرتاكيب، وأن نستبعد األمثلة اليت فيها خالفات عند علماء النحو وعن االفرتاضات ال يت 
مل تكن موجودة يف اللغة، وذلك ألنه جيعل عملية تعليم النحو صعب وجي ب االبتع اد عنه ا 

خُتت  ار األمثل  ة م  ن وإض  افة إىل ذل  ك فإن  ه حيس  ن أال  (.6: 1996: )أمح  د ش  يد عب  د الس  الم
 الشعر العريب، وهذا ألنه بعيد عن حياة الطلبة وقليل االستخدام وصعوبة الفهم. 

، الطريقة الصرفية اليت يُقصد هبا هي اليت تتصف ابلتكاملية واليت يُقص د هب ا التكاملية .4
ه   و تنظ   يم ال   دروس الص   رفية بطريق   ة متكامل   ة، أي بربطه   ا بف   روع لغوي   ة أخ   رى كاإلنش   اء 

اءة واحل  وار، وبعب  ارة أخ  رى الب  د أن تُ  ربط ال  دروس الص  رفية ابمله  ارات اللغوي  ة ك  القراءة والق  ر 
والكتابة والكالم. وأن ال يُدرس الصرف كمادة مستقلة ع ن فروعه ا اللغوي ة. ويق ول عب اس 
حمجوب أن هناك سببني يف ضعف الطلبة يف ال دروس النحوي ة، األول ه و ت دريس القواع د  

ة. والث  اين ه  و الرتكي  ز يف تعل يم النح  و عل  ى القواع  د وإغف  ال اجلان  ب كم ادة مس  تقلة منفص  ل
امله   م يف تعل   م اللغ   ة وت   دوقها وه   و جان   ب الت   ذوق اللغ   وي واإلحس   اس ابللغ   ة.... وط   رق 

 (.68: 1986 استعماهلا )عباس حمجوب، 
، هت  تم الطريق  ة الص  رفية ابلت  دريبات أو التطبيق  ات ال  يت هت  دف إىل التدريبيررة والتيبيقيررة .5
ثبيت فهم الطلبة حَنَْو القواعد املدروسة. ولقد يرى عبد املنعم أن التدريبات البد أن تكون ت

شفوية وكتابية. وكل منهما مكمل لآلخر، ومها معايري خري وسائل التدريب العملي لتثبيت 
القواع  د، وم  ع أمهيتهم  ا املزدوج  ة نوص  ي املدرس  ني أن يكث  روا م  ن التطبيق  ات الش  فوية ألهن  ا 

وهناك أمور جيب مراعاهتا عن د إع داد الت دريبات  (.157: ائدة للتالميذ )دون التاريدأكثر ف
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وهي، أن تكون كثرية، وهتدف إىل إكساب املهارات اللغوية، وأن تكون الت دريب الش فوي 
س هل مبس ط، وأن تك ون متنوع  ة غ ري رتيب ة أو جتريدي ة ح  ىت ي تكمن الطال ب م ن اس  تخدام 

أس   اليب متع   ددة، وأن تك   ون متدرج   ة فيه   ا م   ن الس    هل إىل القاع   دة يف أش   كال خمتلف   ة و 
الص  عب وم  ن البس  يط إىل املرك  ب، وأن تتع  دد أش  كال الت  دريبات كلم  ا أمك  ن، أن تك   ون 
التدريبات تثري الدارس إىل العمل اإلضايف كالواجب املنزيل واإلعتماد عل ى نفس ه يف عملي ة 

، 209: 1989،ش   دي أمح   د طعيم   ة; ر 272: 1985تعل   يم ذاتي   ة )انظر:حمم   ود كام   ل الناق   ة، 

    (.96: 1986 عباس حمجوب،
، أن األمثلة املقدمة يف دروس الصرف جيب أن ُتوض ع يف س ياقات السياقية واملوقفية .6

لغوية أو مجلة مناسبة. ويقول حسين عبد اهلادي "تذك ر دائما أنك تشرح النحو ال ذي ه و 
اب  ن بدق  ة ص  ورة اجلمل  ة العربي  ة يف عل  م اجلمل  ة، ففك  ر يف درس  ك ابجلمل  ة واش  رح ابجلمل  ة و 
.  وق  ال أيض  ا "أن الغ  رض م  ن (334 أذه  ان تالمي  ذك" )حس  ىن عب  د اهل  ادي، دون الت  اريد:

ت  دريس القواع  د ه  و أن تك  ون وس  يلة تع  ني ال  دارس عل  ى تق  ومي لس  انه وعص  مة أس  لوبه م  ن 
غة، وذلك اللحن واخلطاء، وأن الطريقة لتحقيق هذه الغاية هو أن تدرس القواعد يف ظل الل

أبن ختتار أمثلتها ومتريناهتا من النصوص األدبية السهلة اليت تسمو أبساليب التالميذ وتزي د 
وعل   ى حس   ب  (.220 ثقاف  اهتم وتوس   ع دائ  رة مع   ارفهم )حس   ين عب  د اهل   ادي، دون الت  اريد:

أصحاب نظرية السياق أنه من خالل مالحظة اللغة وتقليدها يف املواقف احلقيقية يستطيع 
س أن يسيطر على القواعد عن طريق االستنتاج ودون احلاجة إىل معرفة واعية تفصيلية الدار 

يف ش   كل قواع   د حن   و. وبن   اء عل   ى ه   ذه اآلراء نس   تطيع الق   ول أبن ال   دروس الص   رفية جي   ب 
تنسيقها يف سياقات لغوية هلا عالقة مباشرة حبياة الطلبة وهذا لفتح جمال املمارسة والتطبيق 

      بشكل واسع أمامهم.
 منوذج الدرس الصريف 

مسرتشدًا ابإليطار النظري الذي مت مناقشته سابقا، يُقدَّم هنا منوذج ملضمون الدرس 
 الصريف بصورة عامة وهو كاآليت: 

 : املصدر الثالثيموضوع الدرس (1
 . يتوقع بعد هذا الدرس أن الطالب يستطيع أن: اثهداف اخلاصة (2
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 ة ويفهم معانيها. حيضر صيغ املصدر من االفعال الثالثي (أ
 يستخدم املصدر استخداما صحيحا يف سياقات اجلمل كتابة وكالما.  (ب
مييز بني صيغ املصدر وصيغ أخرى من األمساء، ويعرف اخلطاء والصواب عند  (ت

 مساعها. 
 يقرأ صيغ املصدر قراءة صحيحة.   (ج

 :       خيوات التدريس (3
 ج( القاعدة   ،املناقشة والشرح،  ب( األمثلةا(  

 تدريبات: ال (4
وهي هتدف إىل تثبيت الفهم واملعلومات للقاعدة املدروسة  ،التدريبات احملكمة (أ

 لدى الطلبة وإقدارهم على إتيان بصيغ املصادر املدروسة، مثل: 
 حول األفعال يف اجلمل اآلتية إىل املصادر:   .1
 امأل الفراغات اآلتية ابملصادر املشتقة من االفعال اليت بني القوسني.  .2
 املصادر يف اجلمل اآلتية إىل االفعال. حول  .3

، وهي هتدف إىل تنمية مهارة االستماع وتعوي  الطلبة التدريبات لالستماع  (ب
على استماع صيغ املصادر وحىت يقدروا على التمييز بني صيغ املصادر الصحيحة 

 واخلاطئة نطقيا واعرابيا، مثل:  
( xملصدر الصحيح وعالمة )استمع إىل اجلمل اآلتية، مث ضع عالمة )/( أمام ا .1

 أمام املصدر اخلاطئ مع التصحيح. 
 (   ج: شراء   xأريد اشرتاء الكتب يف املكتبة.          )  -
 (   ج: اللقاء  xإىل االلتقاء يف وقت آخر.              )  -

، وهي هتدف إىل تنمية مقدرة الطلبة على قراءة صيغ التدريبات للقراءا  (ت
 كيفية استخدامها يف سياقات لغوية خمتلفة، مثل: املصادر والتعرف على  

 اقرأ النص اآليت جيدا مع الرتكيز على املصادر اليت حتتها خط .   .1
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ها. وأثناء لشراءالتذكرة  بيعإىل القاهرة، ويذهب إىل وكالة  السفرحممد يريد  -
 التقى  سريه

 حول املصادر يف النص السابق إىل األفعال.  .2
التذكرة  تباع فيهاالقاهرة، ويذهب إىل وكالة  إىل أن يسافرحممد يريد  -

 . وبينما هو...ليشرتيها
وهي هتدف إىل تنمية مهارة الكتابة ابستخدام صيغ املصدر  ،التدريبات للكتابة (ث

 املدروسة، مثل: 
 كون مجال من املصادر اآلتية.   .1

 النوم/ القراءة      ج: حممد يكثر يف النوم وال حيب القراءة.     -
 لدخول    ج: عليك أن تطلب اإلذن قبل الدخول.  اإلذن/ ا -

 حول املصادر يف اجلمل/القطعة اآلتية إىل األفعال.    .2
حممد يكثر يف النوم وال حيب القراءة.   ج: حممد ينام كثريا وال جيب أن  -

 يقرأ.  
عليك أن تطلب اإلذن قبل الدخول.   ج؟ عليك أن تستأذن قبل أن  -

 تدخل. 
هي هتدف إىل تنمية مهارة الكالم ابستخدام صيغ املصدر و  ،التدريبات للكالم (ج

 املدروسة، مثل:  
 حول األفعال يف األسئلة اآلتية إىل املصادر.  .1

 ؟          ج: ماذا تريد األكل؟ أن أتكلماذا تريد  -
 حول املصادر يف اجلمل اآلتية إىل األفعال.  .2

  اليوم؟     ج: أين تفضل أن تصلي اليوم؟ الصالةأين تفضل  -
 أجب عن اآلسئلة اآلتية ابستخدام املصادر اليت بني القوسني.   .3

ماذا تفعل يف وقت الفراغ؟   ج: قراءة القصة وَصْيد األمساك وَلْعب كرة  -
 القدم والنوم. 
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لكل درس صريف أهداف لغوية خاصة، وهي لتنمية املهارات اللغوية األربعة: 
ات هلا دور كبري يف حتقيق هذه األهداف، اإلستماع والقراءة والكتابة والكالم. والتدريب

وجيب أن تكون التدريبات كثرية ومتنوعة. وأهداف من تدريس الصرف ال تتوقف على 
تثبيت معرفة صياغة الكلمات وأنواعها فقط لدى الطلبة، بل هي هتدف يف الدرجة األوىل 

كن رسم الشكل إىل رفع مستوى األداء يف املهارات اللغوية األربعة السابقة ذكرها. ومي
 لنموذج الدرس الصريف كاآليت: 

 يف تعليم اللغة العربيةالصريف  املدخلشكل منوذج (: 1الشكل )
 
 
 
 
 
 

 
 اخلامتة 
  عطي اهتماما كبريا يف الصرف وتتخذ صرفا كمدخل أساسي يف تعليم يالصريف  دخلإن امل

صرف من تدريباهتا ونشاطاهتا تلعب دورا كبريا اللغة العربية لغري الناطقني ابلعربية. إن ال
تعليمها بطريقة جدا يف تنمية مهارات اللغوية. وإن املهارات اللغوية مل ُتكتسب ولن تتم 

فهم الصيغ  يفيت هتدف إىل رفع مقدرة الطلبة اجلانب الصريف والتدريبات ال مهلفَعالة إذا أُ 
فعول واسم زمان ومكان وصفة مشبهة الصرفية املختلفة من مصدر واسم الفاعل واسم امل

وصيغة املبالغة والزوائد الفعلية واملعاين اليت تطرأ على األفعال بعد دخول حروف الزايدة 
عليها. فعلم الصرف علم بناء الكلمة، وتدريس الصرف جيب أن حتتل  مكاان رفيعا قبل 

ال الميكن تدريسها النحو. وذلك ألن الدروس النحوية كالفاعل واملفعوالت والصفة واحل
 . إال بعد ما متكن الطالب من الصرفبطريقة فع الة 

 التدريبات     ←خطوات التدريس   ←األهداف التعليمية   ←الدرس 

                                                                                       

 التدريبات     التعليمية       األهداف                

 تدريبات االستماع             االستماع     مهارة                

 تدريبات القراءة           اءة           مهارة القر               
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 غري متواز بنظرايت تعليميةطريق يسري على املنهج التعليمي يف املدارس  وأن
حينما يُ َقدَّم النحو على الصرف، وتُعلَّم عالمات اإلعراب والتقدمي والتأخري وجواب وجوازا 

تَ َبىنَّ املقررات لنا أن نال جيوز و ة ضعفاء يف الصرف. واختالفات النحاة يف حني أن الطلب
من البالد العربية دون تغيري وتعديل وفقا لطبيعة الطلبة احملليني وخلفياهتم اللغوية والثقافية. 
لقد تبني لنا فشل الطريقة النحوية اليت نتبناها من الدول العربية، وذلك بعد عشرات من 

أن كثريا من األساتذة جند ليزيني، مل نقتنع بنتيجتها بل السنوات من تعليم العربية للما
 يشتكون من ضعف الطلبة.  
النصراف ا -إذا حنن نريد أن نرى تطورا يف نتائج التعلُّم  - ولقد حان الوقت

 على الدروس الصرفية معالطريقة الصرفية اليت ترك ز  عن الطريقة النحوية التقليدية إىل
وهذه الطريقة تعطي للطالب فرصة ملعرفة الفروق اجلوهرية . اطاهتااإلكثار يف تدريباهتا ونش
يستطيع الطالب أن يتغلب على بع  املشكالت ا وهب ،األفعال املختلفةبني صيغ األمساء و 

 األساسية اليت يواجهها يف تعلُّم العربية. 
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