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اءـــــــــدع

اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير الدعاء ، وخير النجاح  
وخير العلم وخير العمل ، وخير الثواب وخير الحياة ، وخير  

المسماة ، وثبتنا وثقـل موازيننا ، وحقق أمانينا وارفع
درجاتنا ، وأغفر خطايانا ونسألك العلى من المحبة اللهم  
ارزق قـارئها فتوح العارفين وصحة الصالحين وشهادة  
المجاهدين وعمر نوح وحلم ابراهيم وجمال يوسف  

وبشرى يعقوب وصبر أيوب ، وقوة موسى وفصاحة  
هارون وشفـاعة محمد  .

آميـــــــن



ديرــــــتقر و ــــــشك
سم اهللا الرحمان الرحيم  ب

حمد هللا الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث وسخر لنا من عباده من كان  ال
لنا عونا وسندا  

واالمتناننتقدم بالشكر الجزيل والتقدير  
إلى كل من تفضل ومد يد العون إلخراج هذا البحث إلى النور  

ونخص بالذكر أستاذتنا المشرفة  
صفية "" طبني

التي كانت السند القوي في هذا البحث وإرشادنا بنصائحها الهامة فـلم  
تبخل بوقتها

وعلمها لنخطو بخطوة نحو األفضل  
وشكرنا وامتناننا إلى األساتذة أعضاء المناقشة الذين سيشتركون في  

تقويم هذه المذكرة



أخذ بیدي على العمل ،والسهرإلى من زرع في نفسي حب البحث 
نحو الفالح وتعبا ألجل أن أرتاح

فكانا المدرسة األولى التي أدركت فیها معاني العلم وطعم 
النجاح....

الوالدین الكریمین
إلى من شاركوني ذكریات الماضي وأعمال الحاضر وأحالم المستقبل

إخوتي وأخواتي
إلى كل األهل واألصدقاء ، إلى كل من وقف بجانبي في أصعب 

قفالموا
أن أتوجه بخالص التحیات والعرفان إلى كلكما ال أنسى 

األساتذة الذین ساعدوني لیصل هذا البحث إلى بر األمان



مقدمة
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أ

تعد القواعد بما تحمله من قوانین وضوابط لغویة ، مظهرا من مظاهر رقي اللغة 
أي لغة ال كتمال ، وهذا یعني أناالضج ودلیال على حضارتها ، وبلوغها مرحلة النّ و ،

ة من الرقي الحضاري والتكامل كانت على درجإال إذا، ي مستوىأیمكن أن تصل إلى
یجعلها قادرة على أن تلبي حاجات الناطقین بها في میدان حیاتهم .الذي

والصرف العربي تحدیدا تي تكتسبها اللغة بجمیع قواعدها ،إن هذه األهمیة البالغة ال
م علیها حقیقة ال خالف حولها ألنه یعد أهم نشاط من بین األنشطة اللغویة التي تقو 

ما یتمتع به من یكسب المتعلم ثروة من المفردات والتراكیب نظرا لفهو العملیة التعلیمیة ، 
.جدها في باقي القواعد اللغویة میزات وخصائص ال ن

بط بالطریقة إن تحقیق األبعاد التربویة المرجوة من وراء تدریس الصرف العربي مرت
دون تحقیق هذه األبعاد المرجوة –ال محالة –ن فشل الطریقة یحول التي یقدم بها ، أي إ

یرات جذریة على مستوى تدریس مادة ت البرامج التربویة إلى إحداث تغّ ، لهذا عمد
الصرف العربي ولهذا ظهرت المدارس اللسانیة الحدیثة ، وبدأت تقوم بدراسات جدیدة في 

میدان التدریس ومناهجه وطرائقه ، ومنه نطرح اإلشكال اآلتي :

التعلیم المتوسط ؟ وماهي الوسائل مرحلةماهي أهمیة تعلیم الصرف العربي في
الناجحة لتدریس الصرف ؟ وأین تكمن صعوبة تعلیمه وتعلمه ؟.

تعلیمیة الصرف العربي في "إلجابة على هذه األسئلة جاء بحثنا موسوما بـ :ول
."مرحلة التعلیم المتوسط 

راسة والتحلیل ، لما له من أهمیة في نجاح العملیة وقد تناولنا هذا الموضوع بالد
التعلیمیة .
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ب

عنون بأهمیة البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة ، أما الفصل األول فقدناوقد قسم
حیث عرضنا مفهوم علم الصرف وقمنا ،تعلیم الصرف العربي في مرحلة التعلیم المتوسط

باستدراج موضوعاته ، بعدها تطرقنا إلى عالقته بالنحو ، ثم عرجنا بالتكلم عن المعلم 
بأهمیة تعلیم الصرف العربي في ختمناه والمتعلم وذكرنا خصائص العملیة التعلیمیة وقد 

مرحلة التعلیم المتوسط .

اقع تدریس مادة الصرف العربي في أما الفصل الثاني فقد جاء موسوما بعنوان و 
مرحلة التعلیم المتوسط ، والذي تناولنا فیه أثر تدریسه في التعلیم المتوسط ، ثم وقفنا على 

م بمعیقات تعلمه في التعلیم المتوسط ، وجاء تختأهم الطرائق الحدیثة في تدریسه لیذكر
بیانین ، األول موجه هذا العنصر على شكل دراسة میدانیة وفیه عملنا على توزیع است

لألساتذة والثاني موجه للتالمیذ .

هذا البحث بخاتمة ألهم النتائج المستخلصة منه ، واعتمدنا في بحثنا ناوتوج
على المنهج الوصفي اإلحصائي وهو منهج یهدف إلى تحدید الوضع الحالي لموضوع 

الدراسة والعمل على وصفها .

هذا على الدراسات التي سبقتنافقد اعتمدمصادر ومراجع البحث ، أما أهم
ر للباحث أحمد شامیة المعنونة بـ : " الصرف العربي رسالة ماجستیمنها الموضوع . 

اول فیها تعریفات عن علم وواقع تعلیمه في المرحلة الثانویة في المدرسة الجزائریة " وقد تن
بیة سعید السلیطي في لظمدرسة الجزائریة ، ودراسة أخرى الصرف وأهمیة تعلیمه في ال

تجاهات الحدیثة " وتناولت فیه أهم في ضوء االكتاب بعنوان " تدریس النحو العربي 
الطرائق التي یعتمد علیها في الصرف والنحو .
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ج

وكانت دراستنا مختلفة عن هؤالء من خالل التركیز على تعلیمیة الصرف العربي 
ا الكشف عن واقع تعلیمه وأهم الصعوبات في مرحلة التعلیم المتوسط ، وذلك لمحاولة من

في ذلك .

وقد اعترضتنا خالل إنجازنا لهذا البحث جملة من الصعوبات تأتي في مقدمتها 
تداخل علم الصرف بالنحو ، وقلة المراجع المتخصصة في تعلیمیة الصرف ، هذا إضافة 

.مالیاتكتوزیع االستبیانات على تالمیذ اإلوبة الدراسة المیدانیة و إلى صع

فضل أستاذتنا نذكر لعتراف بالجمینرى من باب االختم هذه المقدمة وقبل أن ن
حترام والشكر لها .بالنصائح ، فكل االیناالمشرفـــــة " طبني صفیة " التي لم تبخل عل

وأخیرا أسأل اهللا تعالى التوفیق والسداد .



الفصــــــل األول
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أوال : مفهوم علم الصرف :

الصرف لغة :  -1

هو رد الشيء عن وجهه ، َصَرَفُه َیْصِرُفُه َصَرَفا َفِاْنَصَرَف ، َصاَرَف نفسه عن 
ي ذ، أي رجعوا عن مكان العمل ال﴾ صرفوم إنْ ثُ ﴿الشيء صرفها عنه ، وقوله تعالى : 

استعملوا فیه وقیل : انصرفوا عن العمل بشيء مما سمعوا ، صرف اهللا قلوبهم أي أضلهم 
اهللا ُمَجاَزاٌة على فعلهم , ُصِرْفِت الرجل عني فانصرف ، والمتصرف قد یكون مكانا وقد 

هم اإلضالل ، أي اجعل جزاء﴾سأصرف عن آیاتي ﴿یكون َمْصَدًرا ، وقوله عز وجل : 
سورة"﴾فما تستطیعون صرفا و ال َنْصًرا ﴿عن هدایة آیاتي ، وقوله عز وجل :

العذاب وال أن ینصروا أي ما یستطیعون أن یصرفوا عن أنفسهم '19الفرقان"'اآلیة 
أنفسهم . 

ْبَیاَن، قلبتهم ، وصرف اهللا عنك األ":وقال یونس ذى الصرف الحیلة و صرفت الصِّ
ْرعَ اهللا مكاره ، و الصرف اللبن  الذي ینصرف به عن واستصرفت والصرفان : َجاَزاالضَّ

. "اللیل والنهار

عن البرد أو عن الحر في الحالتین وقال ابن َتَفتُّرَ ناب الدهر ألنها والصرفة:
.1االستقامةاإلعرابي: الصرف المیل والعدل و

أما عن تعریف الصرف االصطالحي فهو كاألتي : 

الصرف اصطالحا : -2

الفعل،وما یشتق منها كأبواب للكالم،هو العلم الذي تعرف به األبنیة المختلفة 

.34، ص 1997، 1ابن منظور ،لسان العرب ، دار صار ، بريوت ، لبنان ، ط1
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، ویتمثل في القواعد والقوانین والنسبواصل المشتقات، والمصادر بأنواعها من التصغیر 
. 1التي تعرف بها أصول ابنیه الكلمة ما لیس بإعراب وال بناء

فالصرف هو العلم الذي ینظر في الكلمات المستقلة عن الجملة ویعالج إذا
مختلف التغیرات المختلفة التي تلحق هذه الكلمات حسب قواعد متعارف علیها من تذكیر 

وٕاعالل ونحوهما.وتأنیث وٕافراد وتثنیة وجمع ومختلف أنواعها العارضة لها من صحة 

الصور المختلفة بحسب المعنى وكما یبحث في صیغ الكلمة وتحویلها إلى
. 2المقصود

صروف الدهر: تقلباته و تصریف السحاب ":وكما جاء أیضا في قول الكاتب
. 3"وتحویلها من جهة إلى أخرى

ثانیا : موضوعاته : 

المیزان الصرفي: .1

هو مقیاس جاء به علماء الصرف لمعرفة أحوال أبنیة الكلمة ولما تبین ببحث 
أن أكثر الكلمات العربیة ثالثیة ، فإنهم جعلوا المیزان الصرفي من ثالثة االستقصاء

( ف ، ع ، ل ) ( فعل)، وجعلوه مقابل أحرف أصلیة وهي ( الفاء  ، العین ، الالم ) 
الكلمة المراد وزنها ، فالفاء تقابل الحرف االول العین تقابل الحرف الثاني والالم تقابل 

ن شكل المیزان مطابقا تماما لشكل الكلمة الموزونة من حیث الحرف الثالث على أن یكو 
.4الحركات والسكنات

:وكما جاء أیضا في كتاب محمود مطرجي حیث عرف المیزان الصرفي بأنه 

. 330، ص 9861، 1جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة و أنواعها ، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط1
.331ص املرجع نفسه ،2
.15، ص 1927،)ط،د(،، شذا العرف يف فن الصرف ، دار الكيان ، الرياض ، السعوديةوياحلمالامحدحممد بن 3
. 12، ص2003، 1عبد هللا حمسن الطبطايب ، ملخص الصرف ، مكتبة آفاق ، الكويت ، ط 4
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مجموعة قواعد وضعها علماء الصرف العربي لمعرفة أصول الكلمة من حیث «
هل هي الحروف:هذه ثم البحث في طبیعة خماسیة.عدد حروفها : ثالثیة ، رباعیة ، 

وترتیب الحروف معتلة؟أم صحیحة؟هل هي ونوع الحروفأم مزیدة الكلمة؟أصلیة في 
ثم ترتیب الكلمات : فعال كانت أو اسما ، ونوع الفعل : وسكناتها،وحركاتها،بینها،فیما 

. »ماض ، أو مضارع ، أمر ، إسم فعل ، واألسماء و أنواعها

وسیلة الوزن فقد انطلق علماء النحو والصرف من الفعل الثالثي المجرد أما 
وسموا:الماضي و المكون من ثالثة حروف یجمعها فعل 

الحرف األول : الفاء ، فاء الفعل .-
الفعل.عین العین،الثاني:الحرف -
.1الم الفعلالالم،الثالث:الحرف -

الحرف األخیر . ماعداوأعطوا لهذا المیزان الحركات والسكنات للموزون 

من حروف كتب ما یقابله ولكل حرففمیزان الفعل كتب مثال هو فعل ولكل فعل 
المیزان.من 

ك : فاء الفعل .-
ت : عین الفعل .-
ب : الم الفعل . -

ى ثالثة أحرف لتزن كل كلمة زادت علل)ع،(ف،وننظر في ضوء المیزان السابق 
أصلیة؟أم غیر أصلیة؟هل هي زیادة الطارئة:و لتعرف إلى الزیادة 

. 9، ص 2000، 1حممود مطرجي ، يف الصرف وتطبيقاته ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، ط 1
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عن حرف االستغناءإذا كانت الكلمة مجردة رباعیة وحروفها أصلیة ال یمكن -أ
( فعلل ) مقابال للوزن ل)ل،ع،(ف،من حروفها، جاء الوزن الرباعي على صیغة 

الثالثي ( فعل ) أي بزیادة الم ثانیة.
ل ، ل ) ،لجاء الوزن ( ف ، ع ، الحروف،و إذا كانت الكلمة خماسیة - ب

) أي بزیادة الم ثالثة . لفعلل(
یقابله.ثم إذا زید حرف أو أكثر في الموزون زید في المیزان ما -ج
وقد تكون الزیادة على الفعل الثالثي بحرف أو حرفین أو ثالثة حروف غیر -د

أصلیة، إال أننا ننطلق هنا من وزن األصل : الثالثي المجرد ، ثم نذكر الحروف الزائدة 
وما أكسبته للثالثي من أوزان جدیدة هي مزیدة مع العلم بأن الزیادة في الحروف و 

وقد . 1الثالثي ، لم یكن موجودا من قبل األوزان تضیف معنى جدید على األصل
كأن یصیبه إعالل بالحذف فیستتبع ذلك الحذف الواحدة،یحذف حرف أو أكثر في الكلمة 

) هي (افتعلاالفتعالوتاء .واألمرالمضارع صیغتي:الحرف المقابل له من المیزان في 
ت في كلمة فاؤها حرف غیر أصلي ، أو تاء زائدة تزاد في الفعل و تقلب طاء إذا جاء

. 2حروف من حروف اإلطباق ( ص ، ض ، ط ، ظ ) أو بعده تاء 

و تقلب التاء داال إذا وقعت في كلمة فاؤها : دال أو ذال أو زاي و اإلعالل هو 
التغییر الذي یطرأ على حروف العلة ، والحرف الذي یصیبه اإلعالل نزنه بأصله ال كما 

هو . 

نة قلب في ترتیب حروفها ، فإنه یطرأ أیضا على وٕاذا طرأ على الكلمة الموزو 
المیزان . 

.14الصرف وتطبيقاته ، ص يف حممود مطرجي ، 1
.16املرجع نفسه، ص 2
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و إذا اتصل بالكلمة الموزونة ضمیر من الضمائر أو الم التعریف ( ال ) ذكر ذلك 
. 1في المیزان 

ال : ــــــــــــــــــــــــاألفع.2
والمضارع واألمرالماضي -أ

التكلم.وهو ما دل على حدوث شيء قبل زمن :الماضيالفعل .1
وهو الفعل المشابه لألسماء و الدال على الزمن الحاضر :المضارعالفعل .2

ي بزیادة أحرف المضارعةــستقبل و یصاغ المضارع من الماضـأو الم
ي( أ، ن، ي  ت). ــوه

األمر من المضارع ویصاغ فعلالدال على الطلب وهو الفعل: فعل األمر.3
. 2بحذف حرف المضارعة

:والمبني للمجهولالمبني للمعلوم الفعل- ب

یكون بإسناد الفعل إلى فاعله.: للمعلومالفعل المبني -1

یكون بإسناد الفعل إلى نائب الفاعل . :للمجهولالفعل المبني -2

الفعل الصحیح والفعل المعتل: -ج

: وهو الفعل الذي تخلو حروفه األصلیة من أحرف العلة الفعل الصحیح-1
صحیح مضعف   –صحیح سالم-الفعل الصحیح إلى ثالثة أقسام وهي:وینقسم 

. 3صحیح مهموز–

. 16الصرف وتطبيقاته ، صيف حممود مطرجي ،1
.26، ملخص الصرف، ص عبد احملسن امحد الطبطايب2
.30، ص نفسهاملرجع 3
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هو الفعل الذي یكون أحد حروفه األصلیة حرف علة ، وینقسم الفعل المعتل: -2
اللفیف .    –الناقص   –األجوف   –المثال   –:إلى أربعة أقسام وهي 

الفعل المجرد والفعل المزید:   –د
المجرد :الفعل -1

.1المجرد الرباعي–المجرد الثالثي  –
الفعل المزید : --2

. 2المزید الرباعي-المزید الثالثي   –

در : ــــــــــــــــــالمص.3

ونحن نعلم أن الفعل هو ما دل على حدوث شيء والزمن الزمن،هو حدث مجرد من 
فالمصدر إسم أما من الزمان،أما المصدر فهو یدل على حدث مجرد من .3جزء منه 

كیفیة نذكر:هنا أیضا حدث. ومنحیث اتفاقهم فهم یتفقان في أن كل منهم یدل على 
المصدر:صیغة 

مصدر األفعال الثالثیة سماعیة أي لیس لها ضوابط قیاسیة والثالثيالمصدر -أ
إنما سمعت عن العرب ولكن حاول علماء الصرف وضع بعض األوزان للمصدر الثالثي 

. 4التي تدل على فصائل معینة
هو قیاس الوزن بمعنى أن الفعل الرباعي عندما نأتي المصدر الرباعي : -ب

. 5الوزن مرتبط بوزن الفعلبمصدره یكون له أوزان قیاسیه ، وهذا 

.27، ص عبد احملسن امحد الطبطايب ، ملخص الصرف1
.28ص املرجع نفسه، 2
. 424، ص 2013، 2السيد خليفة ، الكايف يف النحو والصرف ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، مصر، ط3
.424املرجع نفسه، ص 4
.426املرجع نفسه ، ص 5
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المصدر الخماسي:-ج

یأتي مصدره على وزن ( تفعلل). ( تفعلل)إذا كان الفعل الخماسي على وزن.1
یأتي مصدره على وزن ( تفعل). ل) ل( تفعإذا كان الفعل الخماسي على وزن .2
یأتي مصدره على وزن (تفاعل).  (تفاعل) إذا كان الفعل الخماسي على وزن.3
یأتي مصدره على وزن (انفعال).  (انفعل) إذا كان الفعل الخماسي على وزن.4
فمصدره على وزن ( فعالل).  (افتعل) إذا كان الفعل الخماسي على وزن.5
.1یأتي مصدره على وزن (افعالل)(افتعل)إذا كان الفعل الخماسي على وزن.6

و یكون المصدر على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث مصدر السداسي:ال-د
وزیادة ألف قبل الحرف األخیر. وٕاذا كان الفعل السداسي معتل العین أي وسطه حرف 

ذف األلف ونعوض عنها بتاء علة عند صیاغة المصدر من هذا الفعل المعتل نح
.  2مربوطة

نأتي إلى عمل المصدر: یعمل المصدر عمل فعله أي یرفع فاعال أو ینصب ثم
مفعول به إذا كان متعدیا له شروط: 

أن یكون المصدر الدال على األمر أو المضارع معنى هذا أن المصدر الذي یدل .1
على زمن الماضي ال یعمل عمل الفعل مطلقا. 

و الفعل) فالمصدر یؤول بأن إذا صلح المصدر أن یؤول ( بأن و الفعل) أو ( ما .2
والفعل إذا یستبدل له على الماضي أو المستقبل . أما إذا كان المصدر یدل على 

.    3الحال فهو یؤول بما و الفعل

.427النحو و الصرف، ص السيد خليفة، الكايف يف 1
. 284ص ،املرجع نفسه 2
.429، ص املرجع نفسه3
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هو المصدر الذي یدل علیه المصدر العادي، إال أنه یبدأ المصدر المیمي:-و
ي : وتكون أوزانه على النحو اآلتبمیم زائدة في أول المصدر.

وزن المصدر. –وزن الفعل –الفعل –نوع المصدر 

من الفعل الثالثي : مفعل .-1
من فعل مثاال صحیح : مفعل .-2
من خالل ثالثي على وزن الفعل المضارع.-3

المشتقات :     -4

االسم المشتق هو الذي أخذ من غیره ، و یؤدي إلى وجود تقارب بینهما في المعنى 
.1األصلیة ، ویدل االسم المشتق على ذات وحدث ینسب إلیهماواتفاق في الحروف 

والمشتقات في اللغة العربیة سبعة وهي: 

ومن .2هو اسم مشتق یدل على من وقع منه الفعل أو الحدثاسم الفاعل : -4-1
هنا نذكر كیفیة صیاغة إسم الفاعل : 

یصاغ من الفعل الثالثي المجرد على وزن (فاعل).-أ
من الفعل غیر الثالثي عن طریق اإلتیان بالفعل المضارع، یصاغ اسم الفاعل-ب

.3وابدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل آخره
تبنى صیغ المبالغة من الفعل الثالثي المتصرف المتعدي، ما صیغ المبالغة: -4-2

. 4ال) فإنها تصاغ من الالزم والمتعديععدا صیغة (ف

.429،ص السيد خليفة ، يف النحو والصرف1
,220، ص 2011،)طد(حممود سليمان ياقوت ، الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ،مصر، 2
.230ص املرجع نفسه3
.231املرجع نفسه ، ص 4



أهمية تعليم الصرف العربي وموضوعاتهالفصل األول     

13

ولصیغ المبالغة أوزان وهي: 
صیغة (فعیل) –صیغة (فعول) –صیغة (مفعال) –صیغة (فعال) -
صیغة (فاعول) –صیغة (فعلة) –صیغة (مفعل) –صیغة  (فعل) -
صیغة (فعالة).–صیغة (فیعول) –صیغة (فعول) –صیغة (فعال) -

اسم مشتق یفید الداللة على معنى مجرد، وعلى من وقع علیه المفعول:اسم-4-3
هذا المعنى ویصاغ اسم المفعول على النحو اآلتي: 

.یصاغ من الفعل الثالثي على وزن (مفعول)-أ

اذا كان الفعل الثالثي أجوف ، اي معتل العین ، وحرف العلة واو، أو یاء -ب 
حذفت واو ( مفعول) . 

كان الفعل الثالثي ناقصا، أي معتل اآلخر، نأتي بالمضارع ثم نضع مكان إذا- ج 
حرف المضارعة میما مفتوحة، ونضعف الحرف األخیر، وهو حرف العلة. 

یصاغ من غیر الثالثي عن طریق اإلتیان بالمضارع وقلب أوله میما مضمومة -د 
مع فتح ما قبل األخیر. 

ى صفة ثابتة لصاحبها في كل األزمنة هي اسم مشتق یدل علة المشبهة: فالص-4-4
1ثبوتا عاما 

تصاغ الصفة المشبهة من الفعل الثالثي والالزم حسب القواعد الصرفیة اآلتیة : 

إذا كان الفعل على وزن ( فعل) یفید الداللة على فرح او حزن .-أ
إذا كان الفعل على وزن ( فعل) ویفید الداللة على خلو أو إمتالء .-ب
إذا كان الفعل على وزن ( فعل) ویفید الداللة على لون أو عیب . -ج

.   248حممود سليمان ياقوت ، الصرف التعليمي والتطبيقي يف القران الكرمي ، ص 1
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. 1إذا كان الفعل على وزن ( فعل) فالصفة المشبهة على وزن (فیعل)-د
هو اسم مشتق على وزن (أفعل) للداللة على أن شیئین اشتركا التفضیل: اسم-4-5

في صفة ، وزاد أحدهما على اآلخر في الصفة . 

والسم التفضیل قسمین وهما: 

أن یكون اسم التفضیل مجردا من " ال " و اإلضافة ، لذلك یجب إفراده وتذكیره -أ
وجر المفضل علیه بـ من . 

أن یكون اسم التفضیل مقرون بـ " ال " لذلك یجب : -ب
مطابقة (افعل) لصاحبها . –1

عدم مجيء ( من) جارة للمفضل علیه . –2

.2تفضیل مضافا الى نكرة أو الى معرفة أن یكون اسم ال-ج

اسم الزمان مشتق یفید الداللة على زمن وقوع اسم الزمان واسم المكان: -4-6
وصیاغة اسمي الفعل، واسم المكان مشتق یفید الداللة على مكان وقوع الفعل. 

الزمان والمكان كاآلتي: 
یصاغا من الفعل الثالثي المجرد على وزن ( مفعل) . -أ 

یصاغا من الفعل الثالثي المجرد على وزن ( مفعل) . - ب 

. 3یصاغا من الفعل الغیر الثالثي - ج 

. 251، ص حممود سليمان ياقوت ، الصرف التعليمي والتطبيقي يف القران الكرمي1
.712، ص املرجع نفسه2
.101،ص 2002، 2يف العربية ، دار عمار ، عمان ، االردن ،ط، معاين االبنيهالسمارائيفاضل صاحل 3
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اسم مشتق من مصدر الفعل الثالثي المتعدي للداللة على هماسم اآللة : -4-7
االداة التي یحدث بها الفعل . 

–فاعلة –فعال –فعالة –مفعلة –مفعل –مفعال ونذكر اوزانها كاألتي:-
. 1فاعول 

–المقصور–قسم الصرفیون االسم أقساما أربعة : الصحیح األسماء :–5
المنقوص . –الممدود 

والجموع العربیة إلى ستة أقسام : 

جمع المذكر السالم ..أ
جمع المؤنث السالم . .ب
جمع التكسیر ..ج
جمع القلة ..د

جمع الكثرة . .ه
جمع صیغ منتهى الجموع..و

أما عن التصغیر والنسب فالتصغیر هو: 

تغییر صوتي في بنیة الكلمة وظاهرة لغویة تحتاج الیها اللغات ألغراض معینة،

وكیفیة التصغیر على النحو التالي : 
فعیل لالسم الثالثي ..أ

فعیعل لالسم الرباعي ..ب
فعیعل لالسم الخماسي والسداسي الذي قبل اخره مد . .ج

.68، ص 2طحممد اسعد النادري ، قواعد النحو والصرف ،دار املكتبة العصرية ، بريوت ،لبنان ،1
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هو تغیر یلحق االسم بزیادة یاء مشددة في اخره مكسور ما أما عن النسب فهو :
كمصري ، جزائري فتنتقل حركة اإلعراب في ،قبلها لتدل على نسبته إلى المجرد منها

. 1االسم الى هذه الباء المشددة

: واإلبدال واإلدغاماإلعالل -6

أما أنواعه هو تغییر حرف العلة للتخفیف بقلبه أو إسكانه أو حذفه ،اإلعالل:-1
إعالل بالحذف،بالنقل، اإلعاللاإلعالل بالتسكین،اإلعالل بالقلب،اإلعالل فهي:

.2الهمزة 
هو إزالة حرف ووضع آخر مكانه ، فهو یشبه اإلعالل من حیث اإلبدال :-2

كون كل منهما تغییرا في الموضوع ، غیر أن اإلعالل خاص بأحرف العلة ، فیقلب 
أحدهما إلى اآلخر . 

ا اإلبدال فیكون في الحروف الصحیحة یجعل أحدهما مكان اآلخر، وكذا یكون أم
. 3في األحرف المعتلة یجعل مكان حرف العلة حرفا صحیحا

البصرین على وزن افتعال و بالتخفیف لغة في لغةبالتشدید اإلدغام : -3
اإلتیان بحرف ساكن فمتحرك من مخرج واصطالحاالكوفیین ومعناه هو لغة اإلدخال 

.اهواحد فصل

وأقسامه هي: 

اإلدغام الواجب..أ
اإلدغام الجائز..ب

.75، ص2009، 2، طحماضرات يف علم الصرف ،دار املطبوعات اجلامعية ، بريوت ،لبنان حممد ربيع الغامدي ،1
. 76املرجع نفسه، ص 2
.337، ص 2005،)ط،د(،ابو حفص الزموري ، جامع يف علم الصرف ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر3
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. 1اإلدغام الممتنع.ج

:الصرف بالنحواثالثا: عالقة -

ن الصرف إلنحو، بل هو مكمل وممهد له، حیث الصرف مقدمة ضروریة لدراسة ا
التصریف هو لمعرفة أنفس الكلمة : «دراسة للكلمة والنحو دراسة للجملة، وقال ابن جنى

نما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ومن أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة حالة إالثابتة ، والنحو 
» . 2المتنقلة 

ونالحظ أن الفرق بین النحو والصرف كما جاء في قول الكاتب أن النحو هو قواعد 
ظیفة الكلمة فیها وضبط أواخرها ، أما یعرف بها نظام تكوین الجملة في اللغة العربیة وو 

الصرف فهو قواعد تعرف بها صیغ الكلمات وبنیتها وما قد یطرأ علیها من زیادة أو نقص 
أو تغیر . 

والصرف یشبه االشتقاق إال أن االشتقاق هو تولید الكلمة من أصلها، وصدورها عن 
.3صرفامادتها وأما في ذلك أوزان مخصوصة، وقوالب محدودة، فهو یسمى

ومنه أكثر مسائل علم الصرف من بحوث فقه اللغة التي ال یحتاجها البادئ بل 
یصل إلیهما فهمه اإلعالل واإلبدال والقلب، وتنقل الكلمة في موازین مختلفة حتى تصل 
إلى هیئتها في النطق، وقد یقتصر على تصریف الفعل وصوغ مشتقاته وتثنیة االسم 

الصیغ المختارة باألمثلة الكثیرة. كما یصلح التصرف في وجمعه على أن یعلم الطالب 

. 143عبد احملسن امحد الطبطايب ، ملخص الصرف ، ص 1
.4،ص1954، 1طالقاهرة، مصر، ابن جىن ،املنصف يف شرح تصريف املازين ، مطبعة مصطفى البايب وشركاه ،2
.22ص ،1994،القاهرة االمريية،والصرف ،داريوسف احلامدي ، حممد حممد الشاوي ،حممد شيق العطا ، القواعد االساسية يف النحو3
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الحروف ألنها وردت هكذا دون أن تعرف لها أصولها وكذلك أصول المبنیة ألنها في 
. 1حكم الحروف وكذلك األفعال الجامدة لمشابهتها الحروف

، قالولعل علماء العربیة قد أدركوا عدم إمكانیة استقالل الصرف وجعله علما مست
م المؤلفات الخاصة بالصرف، فلم یعطوه أهمیة النحو، إذ كانوا في الغالب یفردون له رغ

. ویرى هذا 2ویعتبر الصرف من أقل العلوم حظا عند العربأبوابا في أواخر مؤلفاتهم.
حتى الذین الباحث المعاصر بأن العرب لم یدركوا عالقة التفاعل بین الصرف والنحو،

بن جنى.اأسبق في الدراسة من النحو كیكون ذكروا بأنه یجب أن 

ونكاد نصل إلى حقیقة هي أنه ال یمكن الفصل بین النحو والصرف إال في بعض
ي مدارسنا ، فهل نعلم الصرف كأبحاث مستقلة فالمواقف التطبیقیة بغرض التعلیم

ونعتمد منهجا، یقدم علوم العربیة من نحو ،ومتوسطاتنا على الخصوص، أم نقترح طریقة
.وصرف وبالغة ، مترابطة ، دون الفصل بینهما 

رابعا : المعلم والمتعلم وخصائص العملیة التعلیمیة -

:المعلم-1

یحتل المعلم ركیزة أساسیة في نجاح العملیة التعلیمیة، باعتباره موجها ومرشدا 
لتأدیة رسالته، ورغم التحول الذي شهده دوره ومالكا للقدرات والكفاءات التي تؤهله 

واختالفه بشكل ملحوظ بین الماضي والحاضر، إذ أصبح في المقاربة الجدیدة منشطا و 
منظما یحفز على الجهد واالبتكار، بعد ان كان حامال وملقنا للمعارف والمعلومات 

بعید على جملة فإن تحدید فاعلیة تعلم أي مادة ونقلها ونجاحها متوقف إلى حدفحسب،

.74، ص 1،2003طصاحل بلعيد ، الصرف والنحو، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر ،1
.83،ص7119، 2،طمصر علم اللغة ، دار املعارف ، كمال بشري ، دراسات يف2



أهمية تعليم الصرف العربي وموضوعاتهالفصل األول     

19

من الخصائص المعرفیة و الشخصیة التي ال بد أن یتوفر علیها المعلم.  

: 1وللمعلم صفات وتتمثل هذه الصفات في 

الصفات الشخصیة كاآلتي : عوتتنو الصفات الشخصیة :-أ

الصحة الجیدة.-
الخلو من العاهات والعیوب.-
حسن المظهر .-

وتتعدد الصفات العقلیة والنفسیة المطلوب توفرها في والنفسیة:الصفات العقلیة - ب
المعلم ویمكن تقسیمها إلى : 

.والفطنةالذكاء -
فهم الذات و الرضا عنها .-

تتعدد الصفات الوجدانیة المطلوب توفرها في المعلم وهي: الوجدانیة:الصفات -ج

اإلیمان الراسخ بالعقیدة اإلسالمیة . -
المجتمع.اإلیمان بالعادات وتقالید -
التكیف المهني و رضا عن العمل .-

وهي:هناك بعض الصفات التي تتعلق بمهنة التدریس المهنیة:الصفات -د

التخصصیة.المعرفة -
العامة.الثقافة -

-36ص، 1،2009عادل ابو العز سالمة ، وزمالؤه ، طرائق التدريس العامة ، معاجلة تطبيقية معاصرة ،دار الثقافة ، صوافطة ، عمان ، ط 1
37.
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المهنیة.المهارات والمعارف -

وهي:یحتاج التعلیم الفعال إلى توفر صفات أخالقیة األخالقیة:الصفات -و

معالجة المواقف .التأني والرویة في -
اإلخالص في العمل .-
معه.العطف على المتعلم والتجاوب -
الصبر والتحمل وحسن التصرف .-
التواضع وعدم التكبر .-

ال بد للمعلم أن یطلع على ثقافة مجتمعه وعاداته تقالیده : االجتماعیةالصفات - ه
لیمتلك ما هو مرغوب فیه ویعمل على ترسیخه لدى طالبه ویسعى المعلم الناجح إلى أن 
یعمق عادات وتقالید وقیم مجتمعه لدى طالبه من خالل سلوكیات یكون فیها قدوة ومثال 

من القیم والعادات والتقالید مرغوب فیهلهم، وتوظیف الموضوعات الدراسیة لتدعیم 
.1لدیهم

:المتعلم-2

التلمیذ هو المستهدف من وراء العملیة التعلیمیة فضال على أنه الغایة النهائیة لها. 
وال یمكن أن تتم أي عملیة تعلیمیة إال بوجوده وانتباهه ومشاركته.

في سعي دائم الكتساب مختلف المعارف والخیرات والمهارات اللغویة لتطویر فهو
قدراته المعرفیة واللغویة من خالل اإلسهام الفعال في بناء هذه العملیة، فإذا كان في 
التعلیم التقلیدي ال یملك أي دور في العملیة التعلیمیة باستثناء تلقیه للمعلومات التي تملى 

،االمارات العربية املتحدةدار الشباب اجلامعي،ادوار املعلم يف مدرسة املستقبل،يونس اخلالدي ، مهنة التعليم ويالفرابراهيم حامد االسطل ،1
.29ص ،1،2005ط 
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استرجاعها وقت االمتحان، فإن المقاربة الجدیدة للمنهاج تعمل علیه لیحفظها بهدف
على إشراكه مسؤولیة القیادة وتنفیذ عملیة التعلم من خالل تحضیر بعض أجزاء المادة 
الدراسیة وشرحها، كما تتیح له فرصة لبناء معارفه بإدماج المعطیات والحلول الجدیدة في 

.1المكتسبات السابقة 

حاجات التلمیذ واستعداداته التي تتطور عبر مراحل نموه، فإن ونظرا إلى اختالف
محوریته في العملیة التعلیمیة وطبیعة الثقافة والمعارف التي یتلقاها ، وكذا طرائق تقدیمها 

م وطبیعة نمو هذا التلمیذ اللغوي الءله. تختلف من مرحلة تعلیمیة إلى أخرى، تت
تماعیة في كل مرحلة وبشكل یمكنه من الفهم وخصائصه الجسمیة وحاجاته النفسیة واالج

وبعبارة والتدبر، ومن ثم االنتقال من مرحلة عمریة أو تعلیمیة إلى أخرى دون صعوبات، 
یعنى التلمیذ،، فإن المنهاج یأتي في صورة خبرات متكاملة ویتم وضعه ألجل أدق

لیة .بحاضره ونشاطه ویراعي خصائصه وطبیعته ویتغیر بحسب احتیاجاته المرح

بقدر مراعاتنا «حتى یصبح التلمیذ مشاركا ایجابیا في كل عمل . فعلى سبیل المثال 
لهذه الطبیعة وتلك الخصائص أثناء بناء المنهج، ومن خالل اإلجراءات العملیة داخل 

ة كمادة دراسیة، وتكوین اتجاهات حجرة الدراسة بقدر ما یساعد التلمیذ على تقبل اللغ
ي كما یساعد على اكتساب سلوكیات لتالي یساعد ذلك على نموه اللغو یجابیة نحوها، وباإ
یجابیة كالثقة بالنفس والمبادأة في الحدیث و توجیه األسئلة و اإلجابة عما یطلب منه إ

اإلجابة عنه هكذا مع باقي المواد العلمیة واألدبیة. وقد یكون متفقا مع سیاق البحث 
.2»ذاستعراض بعض خصائص واستعدادات التلمی

. 25، ص 5،1985ابراهيم عبد العليم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ، دار املعارف ، القاهرة ، ط 1
. 26ص ،املرجع نفسه2



أهمية تعليم الصرف العربي وموضوعاتهالفصل األول     

22

1وتعد القدرة اللغویة واحدة من أهم القدرات العقلیة لدى التلمیذ المراهق

خر أن التلمیذ وما یملكه من خصائص وسمات عقلیة ونفسیة واجتماعیة آوجاء في كتاب 
وما لدیه من قدرات ورغبات ودوافع للتعلم ویعتبر األساس في العملیة التعلیمیة، فال یوجد 

2.تعلیمي بدون تلمیذموقف 

ویقتصر دور المتعلم باختصار على أنه : 

مسؤول على التقدم الذي یحرزه .-
هم في تحدید المسار التعلیمي .یبادر ویس-
یمارس ویقوم بمحاوالت یقتنع بها أنداده ویدافع عنها في جو تعاوني.-
. 3یتضمن تجربته السابقة ، ویعمل على توسیع آفاقها-

العملیة التعلیمیة: اخصائص -3

العملیة التعلیمیة وهي التي تتم داخل مؤسسات التربیة المقصودة ، والتي ترتبط في 
جوهرها بعملیة تنظیم محتوى المادة المقررة والتدرج في تقدیمها للطلبة بالطریقة التي 

تنقلهم من السهل إلى الصعب ، ومن البسیط إلى المركب ، ومن محسوس الى المجرد .

اختلفت وجهات نظر المربین في ذلك، ففي حین ینظر البعض إلى أن العملیة وقد
التعلیمیة تقتصر على عملیة التفاعل اللفظي من جهة أخرى عرفة الصف الدراسي بین 
المعلم من جهة، وبین التلمیذ أو أكثر من جهة أخرى بهدف إحداث تغییر في سلوك 

كبر من ذلك وتتحدد بكل ما یقوم المعلم من المتعلم یرى آخرون أن العملیة التعلیمیة أ
.   ةإجراءات ونشاطات داخل غرفة الصف بهدف تحقیق أهداف تعلیمیة معین

.72، ص 2005،)ط،د(،االسكندرية، مصر، ، طرق تدريس اللغة العربية، دار املعرفة اجلامعية،ءامساعيل زكريا1
. 83، ص 1986يونس انتصار، السلوك االنساين ، دار املعارف ، االسكندرية ، مصر، (د،ط) 2
.115، ص 2004، 1عبد اهللا الراشد، علم اجتماع الرتبية ، دار الشروق ، رام اهللا ، فلسطني ، ط 3
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أما أنصار النظریة اإلدراكیة فینظرون إلى العملیة التعلیمیة على أنها عبارة عن 
، والعملیة In putsنظام معرفي یتكون من ثالث عناصر رئیسیة هي : المدخالت 

خالت تمثل الطالب وقدراتهم افالمدQutputs، والمخرجات processig(المعالجة) 
وخصائصهم المختلفة ، والمعلمین ومؤهالتهم و األهداف التعلیمیة ، والكتاب المدرسي، 
واألدوات و الوسائل التعلیمیة المختلفة في حین تمثل العملیات الطرق واألسالیب تتناول 

ا النظام بالمعالجة والتفاعل ، وٕایجاد العالقات بینها وربطها بالمعلومات خالت هذامد
السابقة وتحویلها إلى أنماط جدیدة ذات معنى، أما المخرجات فتتمثل في  تخریج طلبة 
أكفاء اجتماعیین ومدربین ، وبناء على ذلك فإنه النظر إلى العملیة التعلیمیة من خالل 

النقاط التالیة :

عناصر أساسیة المعلم والمتعلم والمنهج.تتكون من 

تعتمد على أنشطة وعملیات مستمرة یمكن مالحظتها ومتابعتها ومراجعتها -1
الراجعة.باستمرار من خالل التغذیة 

.1لها أهداف محددة تسهم في تغییر سلوك الطالب-2

في مرحلة التعلیم المتوسط العربي خامسا: أهمیة تعلیم الصرف -

قواعد اللغة تمثل للمتعلم جهاز یراقب أخطاءه، فإذا أحس بموقف لغوي صعب إن
تنمي فیه القدرة على التفكیر المنطقي فهي رجع إلى هذا الجهاز لیصوب أخطاءه، 

والتعلیل والقیاس وذلك یمثل أسمى األهداف التي تسعى إلیها المناهج التربویة الحدیثة.

حلة ال یتوقف عند حدود تعلیم التالمیذ وتلقینهم إن أهمیة تعلیم الصرف في هذه المر 
القوانین واألحكام اللغویة بل یتعدى ذلك إلى مساعدتهم على الفهم الجید ، وخدمة 
تعابیرهم الشفویة والكتابیة وحفظها من األخطاء الصرفیة و النحویة ولذلك فاألرجح أن 

. 29ابراهيم حامد االسطل ، فريال يونس اخلالدي ، مهنة التعليم وادوار املعلم يف مدرسة املستقبل ، ص 1
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حقیق هذه الغایة , على أن تحتوي دروس القواعد المسائل الضروریة التي تساعدهم على ت
تترك المسائل المعقدة و التفصیالت الدقیقة والتي من شأنها أن تثقل كاهل التالمیذ بما ال 

.1ینفعهم وتبعدهم عن لغتهم

ثم إن تنمیة كفایة هذا النشاط أي تعلیمیة الصرف ال یمكن أن یتم بمعزل عن باقي 
ه في تحقیق أهدافه ، ولعل هذا ما تبنته فروع اللغة األخرى التي تلعب دورا ال یستهان ب

المناهج الحدیثة في إطار ما یعرف بالمقاربة النصیة ، حیث ربط عملیة تدریس القواعد 
بالنصوص المقررة في نشاط القراءة وكذا استثمارها في نشاطي التعبیر الشفوي والكتابي 

هد لتفهم ، فإنه في وذلك أن ربط القواعد بالنصوص أمر طبیعي إذا كانت بحاجة إلى شا
النص تنطلق من الشاهد الواقعي الحي ومن ثم تكون النصوص مجاال طبیعیا ومناسبا 
للممارسة والدریة والمران بتناول القواعد عقب االنتهاء من دراسة نص القراءة من حیث 
معانیه ومفرداته وتراكیبه وفق طریقة غیر مباشرة ال یشعر أثناءها المتعلم بأي حاجز في 

روع اللغة واستثمار المعارف الصرفیة المكتسبة في إنتاج المتعلمین الشفوي والكتابي ف
.2بمعاییر وقوانین األبواب المدروسة االلتزاموحملهم على 

فاالستشهاد والتمثیل من نصوص ثم الوقوف على ألفاظها والكشف عن أسرار 
یذ للقواعد الصرفیة ، غیر معانیها الحقیقیة یساهم من دون شك في فهم واستیعاب التالم

هذا الفهم ال یمكنهم من ممارسة صحیحة ما لم یعزز بتطبیقات متنوعة ، علما أن أغلب 
الناس یتلفظون بعبارات صحیحة تامة المعنى والمبنى دون أن یتعلموا القواعد الصرفیة ، 

، وهكذا یكتسب 3خالل محاكاة اللغة السلیمة سماعا وممارستها ممارسة عملیةبل من
التلمیذ القواعد الصرفیة والنحویة اللغویة السلیمة نتیجة كثرة االستعمال سواء داخل القسم 

صفیة.  الغیر راسي أم خارجه من خالل األنشطة الد

. 203، ص 2000، 4بنانية ، القاهرة طلشحاته حسن ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، الدار املصرية ال1
. 24ص ،مديرية التعليم االساسي ، اللجنة الوطنية للمناهج ، منهاج السنة  االوىل متوسط 2
.20، ص مديرية التعليم األساسي، اللجنة الوطنية للمناهج، منهاج السنة الثانية متوسط3
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تدریس مادة الصرف العربي في تنمیة الرصید اللغوي للمتعلمأثر أوال: 

إن الغرض من تدریس قواعد الصرف في مرحلة المتوسط هو اكتساب المتعلم 
لالستعماالتللمهارات اللغویة األساسیة التي تساعده في تحقیق النماذج الصحیحة 

اللغویة السلیمة.

أن المتعلم یتمكن من:على یعدد المهتمون أثر تدریس القواعد الصرفیة و

1:ضبط ما یكتب وما یلفظ.1

فالمتعلم ینبغي أن یحقق هذا الهدف بمراعاة وضع الحركات اإلعرابیة وضعا 
یتكلم.صحیحا عندما یكتب وعندما 

هو أیضا تعمیق الدراسة اللغویة عن طریق إنماء الدراسة الصرفیة والنحویة و 
یحملهم ذلك على التفكیر وٕادراك الفروق الدقیقة بین الفقرات، والتراكیب ، إذ 2للتالمیذ
قواعد اللغة والنحو.منتمكین المتعلم من ضبط ما یلفظ وما یكتب،ولوالجم

3تكوین عادات لغویة صحیحة :.2

صحیحا، الصحیحة والجمل والمفردات انتقاءویتحقق هذا الهدف بانتقاء العبارات 
فبعض الناس ال یمكنهم التعبیر بلغة واضحة صحیحة لضعف إلمامهم ولكي یتحقق هذا 

الهدف یجب تدریب المتعلم تكوین عادات لغویة صحیحة لممارسة اللغة.

، 1طھ الدلیمي ، سعاد عبد الكریم الوائلي ، إتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة ، دار عالم الكتب الحدیثة ، ط-1
.33ص،2005، 1طاربد ، األردن ، 

.319، ص 2006، 1علي أحمد مدكور ، تدریس فنون اللغة العربیة ، دار الفكر العربي ، مصر ، القاھرة ، ط-2
.34ص اتجاھات حدثیة في تدریس اللغة العربیة ،، لیمي،سعاد عبد الكریم الوائليطھ الد-3



الفصل الثاني                                 واقع تدريس مادة الصرف في مرحلة التعليم المتوسط

27

.والربط، وتنمیة القدرة لدیهموكذلك بتعوید المتعلم دقة المالحظة، والموازنة والتحلیل
1دراك الخطأ فیما یقرأ أو یسمع.وتعتبر كذلك تعوید المتعلم إ

ما تتبع المدرس تعبیر التالمیذ والحظ عاداتهم في التحدث والقراءة لیعرف نفإذ
2مواطن الضعف والقوة فیها، ومنه البد أن یقوم بمعالجة تلك األخطاء فردیا أو جماعیا.

تنمیة مهارة التذوق األدبي: .3

فأنت ال یمكنك أن تتذوق األدب إذا لم ویتحقق هذا الهدف بربط القواعد باألدب، 
تضبط اللغة بقواعدها أو أصواتها فإذا لم تتحدث بشكل صحیح، وٕاذا لم تقرأ بشكل 

3صحیح.ال یمكن أن تتذوق النتاج األدبي بشكل صحیح،

تفهم صیغ اللغة واشتقاقها وأوزانها: .4

واشتقاق،ویتحقق هذا الهدف بمعرفة أن اللغة عبارة عن صیغ وأسالیب وأوزان 
وغیر واالستثناءوالنداء واالستفهامفنقول مثال صیغ األفعال، ونقول أسالیب النفي والنهي 

الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضیل، واسم اسمذلك، ونقول اشتقاق 
غیر ذلك، ونقول نزن الكلمة على فعل، وفعل، وفاعل، وفعیل ، الزمان، واسم المكان و 

و استفعل، وتفاعل، وما إلى ذلك.،ومفعال، وفعول

، 1998، 4فیصل حسین طحمیر العلي ، المرشد الفني في تدریس اللغة العربیة ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، ط-1
.21ص 

، ص 2000، )ط ،د(األردن،عمان،العربي،دار الفكر العربیة،تدریس اللغة مجاور،محمد صالح الدین علي -2
367.

.34، ص اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیةسعاد عبد الكریم الوائلي ، وطھ الدلیمي -3
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تنمیة القدرة العقلیة:.5

رف بوصفه ریاضیا، فهنا عقل المتعلم یتمرن على تنمیة التذكیر باستثمار علم الص
العربیة وعملیات اإلعالل على مبادئ وأسس ریاضیة خاصة مثل تقسیمات الجملة یقوم 

ومنه فالمتعلم یتمكن من توظیف القواعد الصرفیة والنحویة التي یتعلمها 1واإلبدال والقلب.
اللغة على نحو تفصیلي متكاملفي مراحل تعلمه ویتعرف على المصادر والمشتقات في

ثانیا : أهم الطرائق الحدیثة في تدریس مادة الصرف العربي 

ق تدریس قواعد الصرف بالنظر إلى نشاط المعلم والمتعلم، إلى ویمكن تقسیم طرائ
ثالث مجموعات :

طرائق قائمة على نشاط المعلم :.1
2طریقة المحاضرة :-أ

ترجع بدایات هذه الطریقة إلى العهود الیونانیة والرومانیة القدیمة، ثم طبقها العرب 
قیام شخص ما بتزوید مجموعة من الدارسین والمسلمون أیام النهضة العلمیة ویقصد بها

أو األشخاص بمجموعة من القضایا أو المفاهیم المتعلقة بموضوع معین، وتصلح هذه 
الطریقة في التدریس في وصفها وتحدیدها مادام أن دور المحاضر هو نقل المعلومات، 

وهذه هي أبرز ممیزاتها.

.35، ص اتجاھات حدیثة في ثدریس اللغة العربیةطھ الدلیمي ، سعاد عبد الكریم الوائلي ، -1
العربي في ضوء اإلتجاھات الحدیثة ، الدار المصریة  اللبنانیة ، القاھرة ، بیة سعید السلیطي ، تدریس النحوظ-2

.25،ص 2002، 1مصر ، ط
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1القیاسیة:الطریقة -ب 

الفكر یسیر فیهواألساس الفلسفي لها هو " القیاس " الذي یعد بمثابة أسلوب عقلي 
في الحقائق العامة إلى الحقائق الجزئیة، ومن المبادئ إلى النتائج، وهي بذلك من طرق 

فالقیاس دائما یأتي بعد معرفة أیا كانت « .العقل في الوصول إلى المجهول من المعلوم
طیع أن تبنیه على جهل بالمقیس علیه، إذ هو في الواقع لیس إال هذه المعرفة، فلن تست

.»2ه البحث ــــــــــــإلحاق للشبیه وبشبیهه الذي عرف وانتهى فی

تبر الفكر في القیاس ینتقل من القاعدة العامة إلى الحاالت الجزئیة، أي من ــكما یع
د ال تنطوي كلها تحت القاعدة القانون العام إلى الحاالت الجزئیة كما كانت الجزئیات ق

واآلراء في المسألة االختالفالتأویل، و قدیم وـالعامة، فقد أدى هذا إلى الحذف والت
3الواحدة .

تعتمد نهافإاستنتاجیهعلى أن الطریقة القیاسیة هي طریقة « وجاء في تعریف آخر 
التعمیمات من المقدمات أواالنتقالیقوم على الذي ،االستدالليعلى التذكیر القیاسي 

4.»إلى األجزاء 

:طرائق قائمة على جهد المعلم ونشاط المتعلم .2

5االستقرائیة:الطریقة -أ

االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة ، مركز عصر،حسن عبد الھادي -1
.323، ص 2000، )ط،د(اإلسكندریة للكتاب ، اإلسكندریة ، مصر ، 

.338ص ،علي أحمد مدكور ، تدریس فنون اللغة العربیة -2
.258، ص 1972(د.ط)،حسین سلیمان قورة ، تعلیم اللغة العربیة ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ،-3
عربیة ، دار الشروق ، طھ علي حسین الدلیمي ، كمال محمود نجم الدین ، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة ال-4

.42،ص2004(د،ط)،عمان ، األردن ،
، )ط،د(األردن،عمان،الصادق،دار تدریسھا،طرائق تدریس اللغة العربیة وأسالیب عون،فاضل ناھي عابد -5

.50ص ،2013
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هو الطریق للوصول إلى األحكام العامة بواسطة المالحظة والمشاهدة االستقراء
وهي تساعد على بقاء المعلومات في الذهن لمدة طویلة ویستطیع الطالب بواسطة أسلوب 

واإلفادة من ذلك في حیاتهم القادمة إذ االستقرائیةالتفكیر الذي یتعودون علیه في الدروس 
یصبحون أفرادا مستقلین في تفكیرهم واتجاهاتهم وأعمالهم المدرسة .

1وقد كانت هذه الطریقة هي السائدة في تعلیم القواعد النحویة في المراحل التعلیمیة

م) .1996م/1921( ي ــــــــــــــــــالمختلفة لدولة قطر بعد الطریقة القیاسیة حتى العام الدراس

فإعطاء المتعلم األمثلة والنماذج، لیرى المتشابهة منها ویعرف المتضاد، ثم یعمل 
فكره وذهنه ونشاطه في معرفة القانون أو القاعدة أو النظریة أو الحقیقة العلمیة الجاهزة ثم 

یتركه یطبقها في التمارین له.

بیر في تعلیمیة الظواهر اللغویة والجدیر بالتنویه أن هذه الطریقة المعتمدة بشكل ك
والتعبیر الكتابي، فالمتعلم في هذین النشاطین ینطلق من األمثلة لیصل إلى قاعدة أو 
تعریف ما، ثم نطبق على باقي األمثلة في التمارین والتطبیقات الموجهة إلیه، وتمر هذه 

التطبیق.وأخیرااالستخالصالمناقشة، ، العرضالطریقة بخمس مراحل هي : التمهید

( الطریقة اسمتحت واالستقرائیةویمكن الجمع بین الطریقتین السابقتین القیاسیة 
.)االستداللیة

االستداللیة:الطریقة -ب 

،1طاألردن،عمان،المسیرة،دار التربویة،تدریس اللغة العربیة وفقا ألحدث الطرائق طاھر،علوي عبد هللا -1
.342ص ،2010
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للكلیات من الجزئیات ، وللجزئیات من الكلیات ، والمدرس الناجح استنتاجوفیها یتم 
هو الذي یلجأ إلى استخدام هاتین الطریقتین في الوقت المناسب ، وبعد أن ینتهي هو 
الذي یلجأ إلى القیاس، وذلك لتزوید التالمیذ بالمادة التي یدور حولها تفكیرهم ، ولیثبت ما 

1القاعدة.انتهوا إلیه من حكم عند استنباط 

هي طریقة النصوص االستقرائیةثم ظهرت طریقة متأثرة في منهجها بالطریقة 
».المعدلة « األدبیة 

2الطریقة المعدلة للنص األدبي :-جـ 

تقوم على تعلیم القواعد النحویة والصرفیة ومن خالل االستقرائیةلما كانت الطریقة 
األمثلة المتقطعة المبتورة ، فإن األنظار قد اتجهت عند بعض المربین نحو تعدیل بعض 
جوانبها بحیث تنشأ طریقة جدیدة تقوم على أساس تعلیم القواعد الصرفیة والنحویة من 

عة أو األسالیب الملتقطة ، ولذلك خالل النصوص أي األسالیب المتصلة ال األمثلة المتقط
أسمینا هذه الطریقة بطریقة النص، وأساسها اختیار نص أو قطعة من القراءة في موضوع 
واحد، یقرأه التالمیذ ویفهمون معناه، ثم یشار إلى بعض الجمل فیه ، ویتم تحلیلها 

منها لصرفیة ومناقشته، وٕابراز ما فیها من خصائص ویعقب ذلك استنباط القاعدة النحویة ا
، وبعدها تأتي مرحلة التطبیق .

كما أن النصوص التي تقدم القاعدة النحویة من خاللها متشعبة الموضوعات 
فتصرف التلمیذ عن القاعدة إلى تفهم المعنى، لذلك فإن مكانها كتاب القراءة والنصوص 

3ال كتاب القواعد.

.27تدریس النحو العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة ، صبیة سعید السلیطي ، ظ-1
، 1،2003،طفایز مراد دندش ، إتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس ،  دار الوفاء ،  اإلسكندریة ، مصر -2

.76ص 
.343، ص علوي عبد هللا طاھر، تدریس اللغة العربیة وفقا الحداث الطرائق التربویة-3
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ونرى أن أي طریقة في تعلیم اللغة عموما ال یمكن أن یكتب لها النجاح مهما 
تعددت مزایاها إذا لم یكن المعلم ذاته مستوعبا ومتفاعال معها، وأي طریقة مهما كانت 

وأخلص في استخدامهاسلبیاتها أو تعددت عیوبها فإنها قد تكون نافعة إذا أحسن المعلم 
بویة ، ألن اإلخالص والتفاني في العمل كفیالن بتذلیل كل أداء مهامه التعلیمیة والتر 

الصعوبات وحل كل المعضالت التي تقف معیقة في طریق اإلبداع الحقیقي. أما الطریقة 
األخرى هي :

1االكتشاف:طریقة -د 

الحدیثة في التعلم الذاتي الذي تنادي بهاالتجاهاتمن أبرزاالكتشافتعد طریقة 
)BRONER1961,(التربیة الحدیثة، ویرجع الفضل في انتشارها إلى العالم برونر 

هو معالجة الفرد المتعلم للمعلومات التي باالكتشافوالشرط األساسي لحدوث التعلم 
ثله لها، وٕاعادة بنائها.یتلقاها وتم

لطریقة عندما یتعلق موضوع الدرس بقضیة أو مشكلة ما، ویغلب استخدام هذه ا
وأساس هذه الطریقة أن التلمیذ في اكتشافه للمعرفة یفهمها بمعنى، ویحتفظ بها لمدة 

2طویلة، وذلك یستطیع توظیفها في مواقف متشابهة أو جدیدة.

وفي هذه الطریقة یوجه التلمیذ من قبل المدرس لكي یكتشف المبدأ أو القاعدة   
وفي هذه الطریقة یكون )،غیر موجه اكتشافأو یكتشف بنفسه ( )،موجه اكتشاف( 

المتعلم نشطا، وٕایجابیا، ألنه محور العملیة التعلیمیة، والمدرس یتمثل دوره في التوجیه 
واإلرشاد.

.69،ص تدریس النحو العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة بیة سعید السلیطي ، ظ-1
.70،صالمرجع نفسھ-2
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1هي :باالكتشافویوجد ثالثة أنواع للتعلم 

.االستدالليواالكتشاف، االستقرائياالكتشاف.أ
غیر القائم على معنى.االكتشافالقائم على معنى و االكتشاف.ب
غیر الموجه.واالكتشافالموجه، االكتشاف.ت

تحسین استهدفت) دراسة 1995،وفي هذا المجال أجرى ( عبد اهللا محمد بطرونة
ذلك على الطرائق التي تقدم بها القواعد النحویة عن طریق التعلیم الذاتي، و أثر

التحصیل واألداء اللغوي لطالب الصف الثانوي بلیبیا، وانتهت إلى أن تأثیر طریقة 
غیر موجه، حیث بلغت قیمة االكتشافالموجه كان أكبر بكثیر من طریقة االكتشاف
) وفي 3.91لالختبار التحصیلي في القواعد() وفي التطبیق البعدي 235،4التعلم (
2) وفي اختبار الكتابة.3.69(القراءة الجهریةاختبار

فهي:أما عن الطریقة الموالیة 

3:ةجوابیاإلستالطریقة -ه

ویقصد بها الطریقة التي تعتمد على سؤال الطالب وٕاجاباتهم عن دقائق الموضوع 
وهذه الطریقة ال تحتاج إلى علم غزیر أو إطالع واسع الذي یأخذونه في واجبات منزلیة.

المدرس، وهي كذلك تفید المدرس في إكمال المنهج وهي تصلح أو جهد أو بحث من قبل 
للموضوعات النحویة والتي لیست في حاجة إلى التفصیل، واإلفاضة في الشرح مثل: 
حروف الجر، إن وأخواتها، غال أن إجابات التالمیذ عن األسئلة ال تعد كافیة للتطبیق، 

طبیق أثناء الحصة ، فقط دون ففي حصة القواعد النحویة مثال قد یلتزم الطالب بالت
.حصص فروع اللغة العربیة ومن أبرز عیوبها أنها تحتاج إلى تحضیر دقیق من التالمیذ

.71، ص تدریس النحو العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة بیة سعید السلیطي ، ظ-1
.70،ص المرجع نفسھ-2
.71، ص المرجع نفسھ -3
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قتضائیة :الطریقة اإل-و
( أي عرضا أثناء اقتضائهایرجع سبب تسمیتها إلى أن القواعد تمارس في وقت 

بخطوات عملیة دون أن تخصص تدریسا دروس القواعد أو النصوص أو األدب) 
1ذلك.لحصص 

ألنویرى بعضهم أنها الطریقة المناسبة لتدریس القواعد النحویة في المرحلة الثانویة 
التلمیذ یدرك المعاني المجردة والكلیة لألشیاء ولذلك إذا ما واجه الخطأ في القراءة أو 

ة.الكتابة یستطیع تمییز نوعه، وثم الرجوع إلى القاعد

اتباع هذه الطریقة في حال المراجعات النحویة، لموضوعات سبق دراستها ویمكن 
.واالبتدائیةوهذه الطریقة متبعة في الكلیات والمعاهد أكثر من المدارس الثانویة 

نها تقوم على جهد التالمیذ معا إائق قائمة على نشاط المتعلم، أي كما أنه توجد طر 
اعدة وهي:وتنظیم المعلم لها حتى یتم استخراج الق

طرائق قائمة على نشاط المتعلم :.3
2النشاط:طریقة -أ

وتقوم على أساس نفسي، یدعو إلى استغالل فاعلیة الطلبة ، فیكلفون بجمع 
األسالیب والنصوص واألمثلة، التي تتناول قاعدة من القواعد الصرفیة أو النحویة، إذ 

لكن معلم اللغة العربیة ال یستطیع تنفیذ وفعالیتهمتعتمد هذه الطریقة على نشاط الطلبة 
طریقة النشاط بفاعلیة وذلك بسبب ضیق الوقت، وقلة عدد الحصص ویستطیع أن یتالقى 

هذا العیب بأنه یكتفي بأمثلة الكتاب المدرسي، ویطلب إلى الطلبة إعداده في المنزل. 

.72، ص ظبیة سعید السلیطي ،تدریس النحو العربي في ضوء االتجاھات الحدیثة 1
راتب قاسم عاشور ، محمود فؤاد الحوامدة ، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق ، دار علم -2

.296ص، 2009، 1ط،نالكتاب الحدیث ، عمان ، األرد
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وتوجد كذلك طریقة أخرى وهي:

: 1طریقة حل المشكالت-ب 

هذه الطریقة على دروس التعبیر أو القواعد أو النصوص حتى یتخذ المعلم وتقوم 
هذه النصوص والموضوعات نقطة البدء وٕاثارة المشكلة التي تدور حول ظاهرة أو قاعدة 
نحو ثم یلفت نظرهم إلى أن هذه الظاهرة ستكون دراسة موضوع النحو المقرر، ثم یكلفهم 

من الموضوعات التي بین أیدیهم أو من غیرها بجمع األمثلة المرتبطة بهدف المشكلة
ومناقشتها معهم حتى یستنبط القاعدة.

وتمر هذه الطریقة بالخطوات التالیة:

.مرحلة المالحظة واستقراء الجزئیات أي دراسة ومالحظة النصوص المتوفرة-
حلة استنباط أي استخراج القاعدة.مر -
وشواهد جدیدة غیر تلك التي استنبطوا والتطبیق أي اإلتیان بأمثلةمرحلة التعمیم -

القواعد منها.

وعلیه یصبح الغرض األساسي من طریقة حل المشكالت هو مساعدة الطلبة على 
، وتوجیه األسئلة وعرض المواقف إیجاد األشیاء بأنفسهم، عن طریق القراءة العلمیة

(المشكلة) والوصول إلى حلها، فالمختصون مقتنعون بنجاح الطلبة في معالجة القضایا 

ھدى علي جواد الشمري ، سعدون محمود الساموك ، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ، دار وائل للنشر ، عمان ، 1
.229، ص 2005، 1األردن ، ط
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والمشكالت التي تصادفهم في حیاتهم الیومیة، حیث ترتكز المناهج الحدیثة على إكساب 
.1بها واالحتفاظالطلبة للمعرفة العلمیة بطریقة وظیفیة وتقویمها 

إن طرائق التدریس تشكل حجر الزاویة لعناصر المناهج األخرى، وخالصة القول:
وهكذا فإن طریقة التدریس هي مجموعة من األسالیب ، التي هي الكتاب والمدرس والطالب

والفعالیات یشترك فیها طرفا العملیة التعلیمیة الرئیسان، وهما المعلم والطالب لكي یصل 
أقل جهد وأقصر وقت.التلمیذ إلى تفهم المعلومات المطلوبة ب

ثالثا: معقات تعلم مادة الصرف العربي في مرحلة التعلیم المتوسط (دراسة میدانیة
) تحلیلیة

للوصول إلى معرفة أسباب الظاهرة المدروسة، قمنا بتحدید إجراءات الدراسة:.1
المنهجیة المالئمة والكفیلة بفهم الدراسة.

لقد اخترنا المنهاج والتقنیات واألدوات المناسبة وذلك بدءا من اإلطالع على العمل 
العینة وتوزیع استمارة البحث المیداني علیهم، ثم باإلجابة بأعضاءاالتصالالمیداني ثم 

واستخالص نتائجها.االستبیاناتعن األسئلة ومن ثم تم تحلیل هذه 

ى المنهج الوصفي التحلیلي، ألنه یهدف إلى في بحثنا علاعتمدنامنهج الدراسة:.أ
تحدید الوضع الحالي لألشیاء، وذلك بجمع البیانات واختبار صحة الفرضیات.

في العدید من لقد قمنا بالدراسة المیدانیة مكان وزمان إجراء الدراسة:.ب
، متوسطة الصید نور المتوسطات بمدینة طولقة، ونذكـــــــر منهم : متوسطة محمد خیذر

الدین ، متوسطة عبد الحمید بن بادیس ، متوسطة دعاس محمد ، متوسطة اإلخوة منصر 
.2016في بدایة شهر أفریل االستبیان، وتم تطبیق هذا 

، 1عمان ، األردن ،طعبد اللطیف بن حسن فرج ، طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین ، دار السیرة ، ،-1
.125، ص2005
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في المتوسطات ، وهذا على تالمیذ لقد قمنا بتوزیع اإلستبیانعینة الدراسة :.ج
السنة األولى متوسط والسنة الثانیة متوسط والسنة الثالثة متوسط والسنة الرابعة متوسط ، 
وقد تم التوزیع بطریقة عشوائیة سواء للتالمیذ أو لألساتذة وقد اخترنا أساتذة اللغة العربیة 

وكان التوزیع كما یلي : فقط .

اتذة.لألسستة عشر استبیان -
ستون استبیان للتالمیذ -

) یمثل عینة األساتذة 01الجدول رقم واحد (

النسبة المئویة التكرار الجنس 
%0743.75ذكر

%0956.25أنثى 
%16100المجموع

التالمیذ) یمثل عینة ا02الجدول رقم واحد (

النسبة المئویة التكرار الجنس 
%1830ذكر

%4270أنثى 
%60100المجموع

أدوات الدراسة :د.
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المشكلة التي یدرسها أي باحث وللتحقق من فرضیته یقوم للوصول إلى حل 
ولهذا اتبعنا الوسیلة التي مكنتنا من البحث،التي لها عالقة بموضوع باستخدام الوسائل 

دراسة الموضوع وهي: 

األسئلة التي توجه إلى نموذج یحتوي على مجموعة من هو االستبیان: االستبیان-
الفرد وغایة ذلك الحصول على معلومات حول موضوع ما .

علیه طرحنا استبیانین األول خاص باألساتذة ویحتوي على ثالثة أسئلة مقیدة و
باإلجابات وٕاحدى عشر سؤاال مفتوحا، أما الثاني الخاص بالتالمیذ ویحتوي على ثمانیة 

واضحة وتمتاز بالدقة ، كما حرصنا أن تكون األسئلة أسئلة مقیدة وثالثة أسئلة مفتوحة
والموضوعیة.

التقنیات اإلحصائیة المستعملة في الدراسة :-و

تتطلب أي دراسة میدانیة من الباحث أن یستعین بالعدید من التقنیات اإلحصائیة 
من ترجمة السلوكیات إلى أرقام تعالج بصورة موضوعیة، ونحن اكتفینا في هذه الدراسة 

البیانیة.بحساب النسبة المئویة واألعمدة 

عرض النتائج وتحلیلها:.2

تحلیل استبیان األساتذة:.أ

 ما هي وضعیة القسم ؟األول:السؤال

النسبة المئویة التكراراإلجابة
%00جیدة
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حسنة
متوسطة
سیئة

11
05
0

69%
31%

0%

التحلیل:

المالحظ أن إجابات األساتذة حول وضعیة القسم جاءت مختلفة ، فمنهم من یعتبر 
، بینما األساتذة الذین %69أن وضعیتهم جیدة حسب رأي إحدى عشر أستاذ بنسبة 

، أما %31یرون أن وضعیة القسم متوسطة حصر عددهم في خمس أساتذة بنسبة 
.اإلجابة عن وضعیة القسم هل هي جیدة أو سیئة فلم أحض بأیة إجابة

لقد صرح معظم األساتذة أن وضعیة القسم في أغلب األحیان تكون حسنة وهذا ما 
لفة أیضا من ناحیة التحصیل العلمي فهناك اختالف یرونه عند مستویات التالمیذ المخت

في قدرة التالمیذ واستعداداتهم للدراسة بینما هناك من األساتذة من وصفها بالمتوسطة، 
ألن التالمیذ لم یبلغوا إلى المستوى الحسن.

 هو سبب هذه الوضعیة ؟ ماالثاني:السؤال
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من حیث أنها حسنة وهذه كانت إجابة األساتذة حول سبب وضعیة القسم لقد تباینت 
إجابة معظم األساتذة، ویرون السبب في ذلك راجع إلى:

.التواصل الداخلي بین المعلم والمتعلم-
الرغبة ضعیفة في التعلم.-
قلة المراجعة والمتابعة.-
بالدراسة وانشغال التالمیذ بأمور أخرى .االهتمامعدم -

:یوجد عدد قلیل من األساتذة من یرون أن وضعیة القسم متوسطة، واألسباب هيكما

المعرفیة.راجع لتباین الواقع بین الكفاءات والقدرات -
ستعداد للتعلم .االاالكتظاظ في األقسام ونفور التالمیذ وعدم -
الضعف القاعدي وعدم اهتمام األولیاء .-

 تعترض التالمیذ في التعلم ؟هي الصعوبات التي ماالثالث:السؤال

وجهات نظر األساتذة في اإلجابة عن السؤال المطروح، حیث اختلفتلقد 
هي:استخلصنا جملة من الصعوبات 

نعدام الرغبة لدیهم واستصعاب المادة .ا-
ضعف التكوین القاعدي لدى التلمیذ .-
عدم توفر الوسائل التعلیمیة .-
.االستیعابكثافة الدروس والحجم الساعي وفي بعض األحیان عدم -
عدم اهتمام األولیاء أثر في مستوى المتعلمین الدراسي .-
كتظاظ مما یؤثر على قدرة المتعلم وحسن استیعابه .اال-
عدم التركیز داخل القسم وٕاهمال المراجعة في المنزل .-
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.تالتعلیماعدم وجود استمراریة في بناء -

تتجسد.نظریة مجردة وال تالتعلیماتبقى -
الكفیل بالتحصیل المعرفي الكافي .االهتمامعدم -
والنفسیة .االجتماعیةتأثیر الظروف -
والكتابي.ضعف في اإلمالء والتعبیر الشفوي -

 كیف یتجلى ذلك في التعبیر الكتابي والشفوي ؟الرابع:السؤال

تراوحت إجابات األساتذة حول هذا السؤال في أن الصعوبات تتجلى في التعبیر الكتابي 
والشفوي على النحو اآلتي : 

عدم التحكم في قواعد النحو والصرف.-
عدم القدرة على مواجهة التلمیذ بقیة زمالئه.-
خطاء إمالئیة نحویة وتركیبیة.أ-
صیاغة ركیكة للجمل.-
ر داخل القسم.نقص عنصر المشافهة والحوا-
مخلفات الضعف القاعدي واضحة على مستوى التعبیر الكتابي.-
الفصحى بالعامیة.اختالط-
.تجسید بعض الشخصیاتو طابع التصنع إظهار -

 السؤال الخامس : ماهي أبرز األخطاء عندهم ؟

في ما یلي: هاجملنلقد أورد األساتذة مجموعة من األخطاء 

اإلمالئیة والنحویة.خطاءاأل-
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إدخال اللغة العامیة شفویا وكتابیا.-
عدم التركیز والفهم الخاطئ لنص السؤال.-
والفعل والتاء المربوطة والمفتوحة.االسمعدم التمییز بین -
ضعف القدرة على تصریف األفعال تصریفا صحیحا.-
الخلط بین الحروف األصلیة والحروف المجردة.-
وأوزانها.صعوبة معرفة المشتقات -

السؤال السادس : ماهو سببها؟

النسبة المئویة التكراراإلجابة
هل هو تداخل الفصحى والعامیة ؟

هل هو تداخل الفصحى والفرنسیة ؟

هل هو عدم نجاعة الطریقة في التدریس ؟

09

02

05

56%

13%

31%

التحلیـــــــــــــــــــــــــــل:
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الحظ من خالل الجدول أن إجابات األساتذة حول ما هو سبب األخطاء التي ن
یرتكبها التلمیذ من خالل التعبیر الشفوي والكتابي جاءت آراؤهم مختلفة، فمنهم من یرى 

وهي النسبة %56أن سبب هذه األخطاء هو تداخل الفصحى والعامیة وجاء هذا بنسبة 
األساتذة من یعتبر أن سبب األخطاء عند التالمیذ هو عدم من%31الكبیرة، بینمــــــــــــا 

والتي تحمل إجابة عن %13نجاعة الطریقة في التدریس، أما عن النسبة التي قدرت بـ 
سبب األخطاء وهي تداخل الفصحى والفرنسیة.

اللغة بالنسبة للتالمیذ عامال أساسیا في صعوبة التعلم لدیهم حیث أن ازدواجیةتعتبر 
التلمیذ یتحدث باللغة الفصحى داخل القسم، بینما یتحدث بالعامیة خارج القسم، ونرى أن 
هناك أكثر من لغتین أحیانا، فهناك تالمیذ یتحدثون في المدرسة بلغة، وفي الطریق بلغة 

اختالط هذه اللغات وتداخلها مشكلة في التعلم ومعرفة وفي المنزل بلغة أخرى ویعتبر 
الصیغ الصرفیة السلیمة.

وهناك أسباب أخرى في ارتكاب األخطاء وسببه عدم نجاعة الطریقة في التدریس، 
وسببه الرئیس هو األستاذ لعدم اختصاصه في اللغة العربیة.

غة أخرى مغایرة أما عن تداخل الفصحى باألجنبیة فتجد التلمیذ یحسن استخدام ل
لقواعد اللغة العربیة التي یدرسها في المتوسط، فیحصل هناك خلط.

ما هو الهدف من تعلم الصرف في نظركم ؟السابع:السؤال 

لقد أورد مجموعة من األساتذة الهدف من تعلم مادة الصرف فیما یلي :

الصرف یقوم اللسان ویضبط قواعد اللغة.-
المشتقات وأوزانها.معرفة -
كتساب المتعلم لناصیة اللغة وتمكنه منها، صرف، نحو، تركیب، معنى ا-
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الصحیح لتكون معبرة وناجحة.االستخدامو حسن استخدام اللغة-
والفعل.االسمالتمییز بین -
من أجل صیاغة مختلف التراكیب وحسن التصریف فیها.-
عدم ارتكاب األخطاء اللغویة والنحویة حتى في الكالم العادي.-
وكتابیا.الصرف من أجل تفادي األخطاء شفویا یعلم-
والهدف األسمى من تعلم الصرف هو الوصول بالتلمیذ إلى مرتبة التواصل -

الراقي .االجتماعي

: ماهو تقییمك لمستوى األداء اللغوي عند التالمیذ؟ السؤال الثامن

في عند التالمیذ كان غرضي من هذا السؤال هو معرفة مستوى األداء اللغوي 
كما له األهمیة البالغة في إثراء رصیدهم المعرفي والفكري.،ة التعلیم المتوسطلمرح

إجابات األساتذة على تقییمهم لمستوى األداء اللغوي بأنه ال یمكن الحكم فكانت
عموما على كل التالمیذ، فهناك الضعیف وهناك المتوسط وهناك الجید على قلته، أي أن 

األداء اللغوي مختلف حسب مستوى كل تلمیذ لما تواجهه اللغة من عراقیل.

فكانت أقوالهم كاآلتي :

متوسط.-
ال بأس به.-
لى العموم حسن.ع-
حسن لكن مع ذلك مازالوا یفتقرون القدرة على التعبیر عن أفكارهم بسالسة.-
متوسط على العموم.-
ضعیف.-
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ضعیف.متوسط إلى -

 هل تقوم حصص القواعد الصرفیة على مناقشة الحوار بین التاسع:السؤال
التالمیذ واألساتذة ؟

حیث تقوم حصص القواعد الصرفیة على بنعملقد جاءت أجوبة أغلب األساتذة 
مناقشة الحوار بین التالمیذ واألساتذة ألن طبیعة هذه الحصص تنطلق من وضع المتعلم 
في وضعیة مشكلة تأسیسا للحوار، ألن القواعد الصرفیة مبنیة على إیصال المعلومة 

الفرصة على للتلمیذ بأفضل الطرق وطریقة الحوار والمناقشة داخل القسم، تعطي التلمیذ 
وــهةالتعلیمیإبداء رأیه والمساهمة في بناء الدرس فالتلمیذ بدوره یعتبر أساس العملیة 

، كما رأى بعض األساتذة أن تقدیم حصص القواعد الصرفیة ةالتعلیمیعنصر نشاط المادة 
تكون أحیانا بالمناقشة والحوار بین التالمیذ واألساتذة وهذا راجع إلى طبیعة بعض 

والموضوعات التي یتم تقدیمها للمتعلم فهناك موضوعات ال تحتاج إلى المناقشة الدروس
.والحوار بین التالمیذ واألساتذة

 السؤال العاشر : ماهي المشاكل التي تراها تقف عائقا أمام تعلم التالمیذ
للقواعد الصرفیة وٕاتقانهم لها ؟ 

النسبة المئویة التكراراإلجابة
؟هل في صعوبة المادة في حد ذاتها 

؟هل لصعوبة نشاط القواعد 
؟هل لطریقة الشرح 

70
05
04

44%
31%
25%
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التحلیـــــــل:

ة، تتمثل في صعوبة المادة في أما عن أكبر مشكلة أجمع علیها أغلب األساتذ
أن اللغة العربیة تعتمد في ذاتها، ألن الصرف هو بنیة اللغة األساسیة، وال سیماحــــــــــــــد 

الصیغ و األوزان على الحروف والحركات التي ال تظهر عادة في الكتابة و أن هناك كثرة 
بعضالصیغ الصرفیة و خاصة التي ال ضابط لها و كذلك تداخل الصیغ و األوزان 

في وزن واحد ویتم التفریق بالقرائن. األسماء

ونجد صعوبة المادة كذلك كثرة الضمائر في العربیة وصعوبة بعض القواعد 
و التصغیر.بالنسبةالصرفیة وتعقیدها 

ترجیحهم لصعوبة نشاط القواعد ألن مادة القواعد بما فیها من وكان بعض األساتذة 
نحو و صرف تعتبر صعبة في تطبیقها فهناك یجد التلمیذ مشكلة في انجاز التمارین و 

طبیقات المطلوب حلها.الت

وهذا ناتج عن الضعف القاعدي وعدم اكتسابه للقواعد األولیة في مرحلة اإلبتدائي 
.فهذا ینعكس تماما على نفسیته لعدم تقبله فهم المادة
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ما هي في رأیك أسباب ضعف األداء اللغوي لدى تالمیذ رالسؤال الحادي عش :
مرحلة المتوسط ؟   

تعددت إجابات األسئلة حول أسباب ضعف األداء اللغوي لدى التالمیذ في لقد
مرحلة المتوسط وسنذكر منها:

اللغة الفصحى تعتبر دخیلة بالنسبة للتالمیذ.-
عدم التمرن على األداء وقلة توظیفه في الواقع.-
ضعف المطالعة وعدم إنجاز التطبیقات.-
ثافة البرنامج في مرحلة المتوسط وكاالبتدائیةضعف طریقة التدریس في المرحلة -
اللغة العربیة هي لغة القسم (حصة اللغة العربیة) فقط ولیس اللغة التي یتكلم بها -

في كل المواد.
رغبة التلمیذ بالتكلم بالعامیة واللغة األجنبیة وبعده تماما عن القراءة والمطالعة.-
القاعدة عند التلمیذ لعدم اختصاص المعلمین في اللغة.ضعف-
مل الرابط بین معارف المتعلم السابقة بالالحقة.نقص المتابعة التي هي العا-
دروس القواعد تبقى نظریة بالنسبة للتلمیذ واستصعاب تطبیقها.-
عن الكتابة والخط واإلمالء.االستغناء-
.اللغة من طرف األساتذة بشكل دائمیعود ضعف األداء اللغوي إلى عدم ممارسة -

 م ــــهل لكم اإللمام بالمناهج اللسانیة الحدیثة في تعلعشر:السؤال الثاني
ات الحیة ؟ـــاللغ

رأیت من خالل طرحي لهذا السؤال أن جل األساتذة تقریبا لیس لدیهم إطالع على 
المناهج اللسانیة الحدیثة في تعلم اللغات الحیة وهذا راجع إلى عدم تكوین أساتذة اللغة 
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العربیة تكوینا خاصا، وعدم تخصیص ندوات تربویة لتعلم القواعد الصرفیة وغیرها، بل وال 
كتب الصرفیة الهامة باإلضافة إلى اعتمادهم على األمثلة الغیر یعتمد على مطالعة ال

واقعیة باستخدام األلفاظ التي وضعها القدماء في مراجعهم.

وما لمسته من طرح هذا السؤال هو أنني حصلت على إجابتین أو أكثر فقط والتي 
لحیة.تتمثل في أن لهم إطالع على بعض المناهج اللسانیة الحدیثة في تعلم اللغات ا

السؤال الثالث عشر : ماهي أهم المبادئ التي تقوم علیها المناهج ؟

بما أنني لم أحصل على اإلجابة الكافیة وهذا لعدم إعطاء معلومات حول هذا 
السؤال فقد ألممت ببعض اإلجابة من طرف أستاذین أو ثالثة فقط الذین كان لدیهم 

على تعلم اللغات الحیة وكانت إجاباتهم إطالع على المناهج اللسانیة الحدیثة التي تقوم
على النحو اآلتي:

أنها تقوم على مبدأ الحوار الذي یفصح مجاال واسعا للتلمیذ لیتعلم اللغة.-
التلمیذ في العملیة التعلیمیة ألن التعلم یكون من الواقع.اشتراك-
مراعاة مستوى التلمیذ وٕاعداده للمرحلة التالیة.-
المعلمین على منهج مبدأ التعلم بالكفاءات.اعتماد-
وكذا السیاسیة.واالجتماعیةمراعاة الجوانب النفسیة -
مراعاة شعور التلمیذ الدیني والعادات والتقالید.-
غرس روح حب الوطن.-
قدرات التلمیذ العقلیة والتوجهات العامة للدولة.-
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؟السؤال الرابع عشر : هل لكم وسیلة أخرى أفضل ؟ ماهي

التي یرونها تساهم في إنجاز العملیة االقتراحاتلقد كانت لألساتذة بعض 
التعلیمیة ووضع مناهج مدرسیة تعتمد على التسلسل والتبویب الذي یسهل فهم المعلومات 

وجمعت إجاباتهم بـ :

التكوین الجید لألساتذة.-
التالمیذ.تنویع كتب اللغة والصرف وتوفیرها في المكتبات لتكون في متناول -
.واالجتماعیةالبد من تخصیص وقت لدراسة حالة التالمیذ النفسیة -
تكییف المناهج وقدرات ومهارات التالمیذ وثوابت األمة اللغة، الدین، العادات -

والتقالید.
إعادة النظر في برنامج اللغة العربیة وتطویره كما وكیفا.-
في حیز أدائها بطریقة آلیة أهم ما یساعد المتعلم على اكتساب اللغة هو إقحامه-

ألن النظریة ال تنفع بدون تطبیق.
التكوین والتماشي مع متطلبات العصر والتطور العلمي الحاصل في العالم.-
على طریقة حوض السمكة كذلك العمل في مجموعات.االعتماد-
للمطالعة أكثر وٕاعادة أفضل وسیلة لتطویر المجال اللساني هي تحفیز التلمیذ -

للغة العربیة الفصحى.اراالعتب
منها جمیعا.االستفادةیجب اإلطالع الجید على الطرق الحدیثة من أجل -
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التالمیذ:استبیانتحلیـــــــــــــــــــــل .ب

 هي اللغة المستعملة في البیت ؟مااألول:السؤال

النسبة المئویة التكراراإلجابة
اللغة الفصحى

اللغة األجنبیة

العامیةاللغة 

00

02

58

00%

03%

97%

التحلـــــــــــــــیل:

من خالل الجدول نالحظ إجابات الطلبة حول السؤال المطروح كانت اللغة 
، بینما إجاباتهم بأن اللغة %58المستعملة في البیت باللغة العامیة تقدر بنسبة 

، وأما عن استعمال اللغة الفصحى %02المستعملة في البیت باللغة األجنبیة بنسبة 
داخل البیت كانت منعدمة تماما .
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كانت نسبة استعمال اللغة العامیة في البیت أكبر من نسبة استعمال اللغة األجنبیة 
والفصحى في البیت وهذا دلیل على أن التالمیذ لغتهم المستعملة في حیاتهم الیومیة هي 

على تعلم اللغة الفصحى في المدرسة .لغة المجتمع ، وقد تؤثراللغة العامیة 

 هل تتمكنون من فهم واستیعاب دروس الصرف ؟الثاني:السؤال

النسبة المئویة التكراراإلجابة
نعم

ال

أحیانا 

36

01

23

60%

02%

38%

التحلـــــــــــــــیل:

من إجابات التالمیذ كانت حول إمكانیة %60نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 
ال یتمكنون من فهم واستیعاب دروس %02لدروس الصرف، ونسبة واستیعابهمفهمهم 

جاءت إجاباتهم أحیانا یفهمون وأحیانا ال یفهمون.%38الصرف ونسبة 
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لقد صرح معظم التالمیذ أن دروس الصرف مفهومة وهذا دلیل على أن ما یدرسونه 
، وهناك من التالمیذ من یصرح من عدم واالستیعابفي حصة الصرف قابل للفهم 

انبــــــإمكانیته من فهم دروس الصرف ألنهم یرون أنها صعبة وهذا خاصة من الج

فهمون وال یفهمون أحیانا على حسب التطبیقي، وهناك من التالمیذ یصرحون بأنهم ی
طبیعة الدرس.

 أحضر دروسي وأساهم في تنشیط حصص الصرف ؟الثالث:السؤال

النسبة المئویة التكراراإلجابة
نعم

ال

أحیانا 

31

00

29

52%

00%

48%
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التحلـــــــــــــــیل:

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة إجابة التالمیذ حول تحضیرهم لدروس وتنشیطهم 
وهي أعلى نسبة %52لحصص الصرف كانت مختلفة، فاإلجابة بـ " نعم " قدرت نسبیا بـ 

. %48ة ـ" وقدرت بنسبفكانت منعدمة أما عن اإلجابة بـ" أحیانا" ال "أما اإلجابة بـ

وهذا دلیل على أن التالمیذ یقومون بتحضیر دروسهم ویساهمون في تنشیط 
حصص الصرف وأن هناك تفاعل داخل القسم، وآخرون صرحوا بتحضیر دروسهم 

لما لهم من انشغاالت أخرى خاصة في واإلسهام في تنشیط حصص الصرف یكون أحیانا 
المنزل. 

 اذك داخل القسم ؟ ما هي اللغة التي یستعملها أستالرابع:السؤال

النسبة المئویة التكراراإلجابة
اللغة العامیة 

اللغة الفصحى

43

17

72%

28%



الفصل الثاني                                 واقع تدريس مادة الصرف في مرحلة التعليم المتوسط

54

التحلـــــــــــــــیل:

من التالمیذ من صرح بأن اللغة التي یستعملها أستاذه داخل القسم %72نسبة إن
هي اللغة العامیة ، وهذا ألنه یقرب المفاهیم الصعبة التي ال یفهمها التلمیذ بالفصحى في 

للغة الفصحى ألنه یحرص على سالمته منهم من صرح باستعمال أستاذه ا%28حین 
الفصحى وبالتالي سالمة لغة التلمیذ. ذلك إال بالعربیةیتأتىاللغویة، والتي ال

كیف یعرض لكم األستاذ أمثلة درس الصرف ؟ الخامس:السؤال 

النسبة المئویةالتكراراإلجابة
نصوص

جمل

00

60

00%

100%



الفصل الثاني                                 واقع تدريس مادة الصرف في مرحلة التعليم المتوسط

55

التحلـــــــــــــــیل:

فكان ،%100نالحظ من خالل الجدول أن نسبة اإلجابة على السؤال المطروح بـ 
للتالمیذ غرضي من طرح هذا السؤال، هو معرفة كیفیة تقدیم األمثلة من طرف األستاذ 

في حصص الصرف.

كل التالمیذ جاءت إجاباتهم بأن األستاذ یعرض أمثلة درس الصرف أنوما یالحظ 
في جمل وهذا راجع إلى طبیعة المادة أنها تقدم على شكل كلمات أو جمل وال یصلح أن 

الصرفي.في فهم المسائل نقدمها في نصوص لكي نتجنب التعقید 

 هل تجدون صعوبات في تعلم القواعد الصرفیة ؟ السادس:السؤال

النسبة التكراربةاإلجا
المئویة 

نعم

ال

11

24

18%

40%
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%2542أحیانا 

التحلـــــــــــــــیل:

لقد جاءت إجابات التالمیذ متفاوتة حول الصعوبات في تعلم القواعد الصرفیة 
وهذا راجع أكید إلى طبیعة الدروس فهناك %42وذلك بنسبة أحیانافاألغلبیة أجابوا 

التي یلقى فیها التلمیذ صعوبة خاصة في فهمها لما لها من تعقیدات وهناك من یجد فیها 
ال :بـآخروننما جاءت إجابات ــــسهولة وبذلك یكون فهمه لدروس القواعد الصرفیة بی

ن فهم القواعد عو ییستطوذلك على حسب مستواهم التحصیلي وهذا ما یدل على أنهم 
د قدرت ــــعداداتهم و الرغبة أیضا وقـــالصرفیة وهذا یرجع كذلك إلى قدرتهم الذهنیة واست

أما عن نسبة التالمیذ باإلجابة على أنهم یجدون صعوبات في تعلم %40:نسبتهم بـ
على أن القواعد الصرفیة جامدة وصعبة التطبیق فهي %18:القواعد الصرفیة فقد قدر بـ

غیر ملموسة وتبقى نظریة وصعبة الفهم بالنسبة لهم. 

 البیت ؟ داخلما هي وسائل الترفیهالسابع:السؤال
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لقد جاءت إجابات التالمیذ حول هذا السؤال كاآلتي : 

العاب الفیدیو واالنترنت.-
لوحة رقمیة.-
قراءة الكتب.الهاتف،-
تعلم الطبخ.-
مشاهدة التلفاز.-
كتابة خواطر.-

 هي البرامج التلفزیونیة التي تشاهدها ؟ ماالثامن:السؤال

ح كل تلمیذ بالبرامج التلفزیونیة التي یشاهدها ألن التلفاز هو الوسیلة التي لقد صرّ 
كاآلتي:توجد في كل بیت وقد جاءت إجاباتهم 

وكذلك الثقافیة .مشاهدة البرامج العلمیة تخص الطب -
األخبار.حصص ترفیهیة واألشرطة الوثائقیة و -
منوعة.برامج الطبخ و برامج سیاسیة،حصص -
حصص دینیة و القنوات الفضائیة المخصصة لألطفال .-

 البیت ؟ خارج ما هي وسائل الترفیه التاسع:السؤال

لقد تعددت إجابات التالمیذ حول هذا السؤال المطروح وجمعت في : 

والسفر.التنزه -
ركوب الدراجة، كرة الطائرة.القدم،كرة -
اللعب مع األصدقاء وزیارة األقارب.-
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الذهاب إلى النادي والمسابح.-
إقامة الرحالت وحضور الحفالت، التسوق.-
ال یوجد لدي وسائل الترفیه خارج البیت.-

ول ــــوالحلاالقتراحات4-

تبسیط مادة الصرف من الجانبین النظري والتطبیقي.على العمل-
محاسبة الطالب على أخطائهم اللغویة في كل المواد المقررة علیهم.-
من نظریات لسانیة وتكوین األساتذة تكوینا لسانیا.االنطالق-
بتدریس الصرف كباقي الدروس ولیس كمادة منفصلة.االهتمام-
عن األمثلة القدیمة.االبتعادفي الحیاة واستخدام األمثلة الواقعیة المستعملة -
التنویع واالبتكار في طرق تدریس القواعد اللغویة وفقا لمتطلبات الموقف -

التعلیمي مع التركیز على المهارات.
تشجیع الطالب على التحدث بالفصحى بصورة مستمرة، مع االستعانة في -

ذلك باألسالیب التربویة المناسبة.
و التركیز على االختباراتو أسالیبه مع مراعاة التنوع في تنویع طرق التقویم -

الجوانب التطبیقیة ألن الصرف یقوم على التطبیق و الممارسة. 



الخاتمة
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بعد هذه الرحلة البحثیة مع تعلیمیة الصرف العربي في مرحلة التعلیم المتوسط ، 

أهمیة تعلیم الصرف وموضوعاته وذلك لما له أهمیة بالغة في تنمیة رصید المتعلم رفنا على تع

نجاح العملیة التعلیمیة في كل المواد ألنه یعتبر نشاطا من األنشطة اللغوي وارتباطه بضمان 

التي تقوم علیها األنشطة األخرى.

أما عن واقع تدریسه في مرحلة المتوسط فقد تبین أثر تدریسه تزوید التلمیذ برصید 

لغوي ومعرفي یمكنه من معرفة وتمییز مختلف الموضوعات الصرفیة، وعلیه فإن أهمیة 

ق الحدیثة في تدریس مادة الصرف هي التي بدورها تالئم مستوى التالمیذ ومكتسباتهم الطرائ

القبلیة وكذلك األساتذة وأسالیبهم في التعلیم.

أما عن اإلستبیانات فصورت من جهة أخرى صعوبات تدریس الصرف في:

عف مستوى التالمیذ واهمالهم إلعداد الدروس.ض-

تصین.نقص تكوین األساتذة المخ-

داخل حجرات الدراسة مما یصعب على األستاذ متابعة التالمیذ .ظاظ اإلكت-

غیاب الوسائل التعلیمیة و عدم الوعي بأهمیتها.-

محصلة هذه الصعوبات تشكل عائقا أمام فهم التالمیذ لدروس القواعد الصرفیة، إن

كما أنها تحول أیضا دون تحقیق األهداف المرجوة بانتقال التلمیذ من دوره السلبي إلى دوره 

اإلیجابي
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كون قد ناإللمام ببعض جوانب الموضوع، وأن ناكون قد استطعتنرجو أن نوفي الختام 

بقدر یسیر في وصف واقع تدریس الصرف في مرحلة التعلیم المتوسط.ولو ناوقفت



الحقــــــالم
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ملــخــص : 

في مرحلة التعلیم لمحاولة الكشف عن واقع تدریس الصرف العربيلقد جاء هذا البحث

، هادفا إلى تسلیط الضوء على أهمیة الدور الذي یلعبه درس الصرف في تحقیق المتوسط

اللغوي أیضا ، وكذا وصف أهمیة أدائهرصید التلمیذ لغویا ، باعتباره نشاط یساهم في بناء 

تدریس الصرف العربي من ناحیة المحتوى والطریقة مع معرفة أهم الصعوبات والعراقیل التي 

والحلول المناسبة االقتراحاتم سیر هذا الدرس ، ثم تقدیم جملة من أصبحت تقف حاجزا أما

التي من شأنها أن تذلل هذه الصعوبات .

Abstract:

This project deals with Arabic grammar mainly conjugating in
order to try to discover how it’s taught in the middle school. In this
project we aimed at focusing the light on the paramount. Importance
that conjugating plays is developing the learner’s language by
considering it as inactivity that contributes in the building of his
language skills besides describing the importance of treading.

Arabic conjugating is the way and content and knowing the
difficulties and obstacles that hinder this lesson; then giving some
solutions or suggestions that can make it easier and simple.
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