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ÖZET  
Bu çalışma, lise düzeyindeki imam-hatip öğrencilerinin çoğunun 

konuşma ve yazı dilinde Arapça gramer kurallarını kullanma 

konusundaki sıkıntılarını tartışmaya açmaktadır. Halbuki 

sözkonusu öğreniler, beş seneden fazla, gramer kurallarının 

önemli bir parçası sayıldığı Arapça bir eğitimden geçmektedirler. 

Belki de bu konudaki zayıflığın en önemli nedeni, Arapça’yı 

öğreten kimselerden kaynaklanmaktadır. İşte bu nedenle, bu 

çalışma, öğrenilmesi gereken gramerin ne anlama geldiğine, onun 

önemine ve hem öğrencinin hem de öğretmenin karşılaştığı 

sorunlara ışık tutmaktadır. Aynı amaçla bahsedilen çalışma, 

öğretilmesi ve öğrenciye konuşmasında, yazmasında ve 

okumasında fayda vermesi düşünülen gramer konularıyla ilgili 

birtakım çözüm yolları ve öneriler sunmaktadır. Bunun yanısıra 

bir öğretmenin, lise düzeyindeki imam-hatip okullarında Arapça 

gramer kurallarını öğretirken karşılaştığı engelleri aşması ve 

zorlukları yenmesi için sahip olması gereken yetenekleri de 

gündeme getirmektedir. 
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 المقدمة 
ه دت يف السااانوات  هاحليةالعاملية  اللُّغات بنياللغة العربية املرتبة الساااادساااة  حتتل كقد شاااَ

 ألغراض ءتل ةعمرية  العشاااار األخريل إقباال كاسااااعا عليها من ءتلف نملال العامله كمن  ئات
كل العامل اليت اهتمت ل: دينية كاجتماعية كثقا ية كاقتصاااااااااادية. ككاوت تركيا يف صااااااااادارل دُ دَ ع  

الرمسية يف موا قة جملس  البداية كمتثلتريس اللغة العربية على املستويني الرمسي كالشعيب. بتد
ن جعل اللغة العربية على مقرتح تقدَّمت بي كزارل التعليم بشأ 2010عام نبريلالوزرال يف 

مالقرا هااذاكُعز ي  همااادل اختياااريااة يف ماادار  املرحلااة الثاااوويااة العااامااة قااَّدُّ  ُر يف حينااي إىل تَا
ملدار  الرتكية عند املدار  كمل يقف نمر تعليم العربية يف اةه العالقات  مع دكل اجلوار العربي

نصااااااااااااااادرت املديرية  2013يوويو عام    ي هاإلبتدائيةالثاووية بل جتاكزه إىل مدار  املرحلة 
ن اللغة العربية ضاااامن يقضااااي بأن تكو العامة للتعليم األساااااسااااي التابعة لوزارل الرتبية قرارا 

لقرار على طالب الصاااااااااااا ني ه كمت تطبيق ابتدائيةاإلدر  يف املرحلة املواد االختيارية اليت تُ 
  .2014-2013 لساد  اعتباًرا من العام الدراسي  اطامس كا

 تدريس  يي قَررت 2017- 2016عام للتعليم العامة املديرية من آخر قرار صااااااادر مث 
ف من ابتدالً  العربية اللغة  بدًلا برتكيا اللغةالعربية دراسااااةبذلك  لتصاااابع هاالبتدائي الثاين الصااااَّ

. نما على صعيد املدار  اليت هَتتَّم بتدريس العلوم الشرعية كاليت الثامنمن الصف الثاين حىت 
ايااة طلق عليهااام ماادار  األئمااة كاططبااالم  قااد كااان االهتمااام بتاادريس اللغااة العربيااة منااذ بااديُ 

جتعل اللغة العربية جزًلا من املواد الرئيساااااااااااااة اليت  زاله حيث كاوت كما ت1954وشاااااااااااااأهتا عام
يف املرحلة  ُتَدرَّ ُ  الحقامث نصااااااااابات  املدار هدرساااااااااها الطالب يف املرحلة الثاووية يف تلك يَ 

درساااااة األئمة كاططبال طالب م يقضاااااي. كيف ُكل مرحلة2013املتوساااااطة حني ا احتُت َات عام 
كراا مخَس سااانوات  إن كاوت  العربيةهكمن ضااامنها اللغة  شااارعية   َموَّادَ يف دراساااة  ت نربعسااانوا

كثف  يها دراسااااااة اللغة العربية. كرغم ذلك كلي املدرسااااااة تطبق وظام الساااااانة التاضاااااارية اليت تُ 
تنقضاااااااااي السااااااااانوات الثمان نك التساااااااااع كيكون زاد طالب األئمة كاططبال من العربية قليال ال 
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بسيطة صاياة  املبىن  كلمات علقت يف ذهني يعجز من خالهلا عن تأليف مجلةيعدك بضع  
كاملعىن يسااااااااتطيع من خالهلا التواصااااااااَل مع اعخرين بالَلغة العربيةه هذا إن مل يكن زاد كلماتي 
معدكما. كهذا الضااااعف امللمو  كامللاوا راا بدن يشااااهد بع  التاساااان ملو األ ضاااال ألن 

من هذا  كا يتداركون هذا األمر بإقامة برامج حَتُدُ ؤ كاططبال بد القائمني على مدار  األئمة
العربية. لكن ذلك كلي مل يق  على مسااااااااتوى الطالب يف دراسااااااااة اللغة  الضااااااااعف كتر ع من

يف ساااابب كجود هذا اطلل ما تزال قائمة حاضاااارل مل  اطلل املسااااتشااااري ألن املشااااكلة الرئيسااااة
تهااا كمااا ينبغي كاليت تتمثاال يف: عاادم م ك ااايااة يُق  عليهااا حىت اعنه كمل ُيشاااااااااااااار  يف معاااجل

 اطصاااااااااااااو  مهارلُ مدر  اللغة العربية يف املرحلة الثاووية العلمية كال نية يف تدريساااااااااااااها م كيف 
م  تقدمي اقرتاحات كحلول لعال  ذلك الضااااااعف . الناو العريب ضااااااَ كتأيت هذه الدراسااااااة يف خ 

اله كذلك بتساااليل الضاااول على املهارات الذي يُعاين مني كثري من طلبة مدار  األئمة كاططب
الناوية اليت جيب نن تدر  كعلى الك ايات العلمية كالرتبوية اليت ينبغي نن ميتلكها مدر  

 اللغة العربية يف تدريس كتعليم مهارل الناو العريب.

  



 

XV 

 

 
 

 البحث ملخص
لثاووية اهارل يناقش الباث مشااااااكلة ضااااااعف طلبة مدار  األئمة كاططبال يف املرحلة ا

هارات يف حتدثهم توظيف تلك املعلى الناو العريب كاليت تتجلى يف عدم قدرل الكثري منهم 
الناو يُاَعدُّ  ة الذيرغم نهنم يقضاااون نكثر من مخس سااانوات يف دراساااة اللغة العربي ككتابتهمه

عزى إىل مدر  يف ذلك الضااااعف يُ  كلعل الساااابب األسااااا  من دراسااااتهاه ارئيساااا االعريب جزلً 
بغي نن يُدر  كعلى لذلك ُيسلل هذا الباث الضول على معىن الناو الذي ين اللغة العربيةه

جمموعة من  زال ذلكإ ُيقدم الباثك . نمهيتي كاملشااااااااااااااااكل اليت تعرتض كال من املتعلم كاملعلم
 يد الطالب يف حمادثتي كتُ   درَّ تُ  كن ننملهارات الناوية اليت ميُ ايف احللول كاملقرتحات متثلت 

غياة علم نن ميتلكهاا بُ املهاارات اليت ينبغي للم  ضااااااااااااااال عن من منظور كظي ي   ككتاابتاي كقرالتاي
ناو العريب يف مدار  واجي املتعلم يف نثنال دراسااااااااة التذليل الصااااااااعاب كبطي العقبات اليت تُ 

  .الثاووية األئمة كاططبال للمرحلة
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 أساسيات البحث. 1
 البحث ُمشكلة 1.1

 :التالية األسئلة عن اإلجابة يف الباث مشكلة تكمن
 ؟كاططبال األئمة ر مدا يف العربية اللغة ملعلم ةالالزم كالرتبوية اللغوية الك اية ما .1

 ؟كاططبال األئمة ا مدر  يف الثاووية املرحلة لطالب العريب الناو قواعد دراسة نمهية ما .2

 ؟الوص ي كالناو الوظي ي الناو بني ال رق ما .3

 ؟ل يف املرحلة الثاوويةالاّلزم تدريسها لطلبة مدار  األئمة كاططبا ما املهارات الناوية .4

 األئمااة ااادار  الثاااوويااة لااةاملرح يف العربيااة اللغااة ملعلم كالرتبويااة اللغويااة الك ااايااات كاقع مااا .5
 كاططبال؟

 البحث أهمية 1.2
العربية ادار   غةالل تعليمنمهية هذا الباث يف تناكلي لقضااااااااية مهمة من قضااااااااايا  تأيت 

الناو  مهارلال نية يف ك العلمية  مك اية مدر  اللغة العربية كهي:ه األئمة كاططبال يف تركيا
 :التالية نن تُ يد ال ئات حبثها منليت يُتوقع اه ” الثاوويةاملرحلة بالعريب 

 إدارل التعليم الديين يفالعربية يف مدار  األئمة كاططبال  اللغة مناهجعلى كضع  القائمني .1
ب جادياد يف تادريس إذ ت ياادهم يف االطال  على نساااااااااااااالو  .بوزارل الرتبيااة كالتعليم الرتكيااة

 الناو العريب للناطقني بغري العربية.

ة الثاووية ادار  األئمة املعلمني األتراك الذين يدرساااااون يف املرحل من العربيةاللغة  معلمي .2
 كاططبال.

األئمة  لثاووية ادار ايدرساااااااون يف املرحلة  الذين العرباملعلمني  من العربيةاللغة  معلمي .3
 كاططبال.
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 البحث أهداف 1.3
 :التالية النقاط يف الباث نهداف تربز

األئمة  ادار  لعربيةا اللغة ملعلمالضاااول على كاقع الك ايات اللغوية كالرتبوية  تساااليل .1
 .كاططبال للمرحلة الثاووية

ارل الناو تدريس مه يف اللغةحلول كمقرتحات للمشاااكل اليت يواجهها مدر   كضااع .2
 .العريب باملرحلة الثاووية ملدار  األئمة كاططبال

 .الناطقني بغري العربية ملو لتدريس عامة مبادئ طرح .3

 .لناطقني بغريهاليف الباث العلمي املتعلق بتعليم اللغة العربية  العلمي اإلسهام .4

 البحث ُفروض 1.4
 : يأمل الباحث من  ركض الباث حتقيق اعيت

 .وياكترب علميا الناو مهارل تدريس يف العربية اللغة معلم ندال تطوير .1

 قواعد استخدام يف ةالثاووي املرحلة يف كاططبال األئمة مدار  طالب استوى االرتقال .2
 .دراستها من املنشود اهلدف حتقق اليت العربية اللغة

 ادار  الثاووية املرحلة يف العربية اللغة معلم تساعدعلمية  كمعايريتربوية  نسس تقدمي .3
 .العريب الناو قواعد دراسة نهداف حتقيق على كاططبال األئمة

 :البحث حدود 1.5

ي من اإلعداد مني كاوُتهه 2016بُدئ يف الباث شهر تشرين الثاين عام  :الزماوية احلدكد .1
 .2017عام 

 .رديناإسطنبول كم :تركيا :املكاوية احلدكد .2

مة ملعلم اللغة اجلزل النظري مني الك ايات الالز احلدكد املوضااااااااااااوعية: يصااااااااااااف الباث يف  .3
 العربية للطالب الناطقني بغريهاه ك ق الرتتيب التايل:

  اجلاوب الن سي.يفالك اية اللغويةه الك اية الرتبويةه الك اية الثقا يةه الك اية 
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رحلة الثاووية يف كيصااااااااااف الباث نيضااااااااااا الرتاكيب الناوية  املهارات( الالزمة لطلبة امل
 دار  األئمة كاططبال.م

 .معلمو مدار  األئمة كاططبال :املستهد ة الشرحية
 البحث مصطلحات 1.6

ه اااااااثالب عنوان يف الواردل صااااااااااااااطلااااااااتامل برزأل إجرائي بتعريف الباااااااحااااااث يقوم
 :الضركرل حسبه ثناياالواردل يف ا ااتكاملصطل
 العربية للناطقني بغريها اللغة مدر  .1

الر ياضة كالتاََّعُهُد  :الد راسة كنصل: بقولي (دراسة ابن منظور املعىن اللغوي لكلمة  حدَّد
كاوطالقا من تعريف ابن منظور للدراسااااااااااااة مُيكن نن وعر ف  .(1987 ابن منظوره  للشاااااااااااايل

 :املدر  من املنظور اللغوي بقولنا

ذلك  .كتربوي علمي نمر يف كيركضاااااااهم طلبةال من جمموعة يتعهد الذي الشاااااااخص إوي
 قد  ريهاغاملنظور اللغوي نَما تعريف مدر  اللغة العربية للناطقني ب تعريف املعلم من خالل

جمموعة  (1 بأوي امتالك مدرساااااااي اللغة العربية لغة نجنبية: عر ف اصاااااااطالًحا على الناو التايل
اليت يُ رتض نن يؤديها نثنال تعليمهم اللغة من املعلومات كاملعارف كاطربات كنمناط الساااااااااالوك 

 (2010 العبيديه  .العربية

مااا يلزم م :الك ااايااة بااأهنااا املعاااين اجلااامععرَّف معجم  :تعريف الك ااايااة لغااة :الك ااايااة .2
بل على قدر احلاجة  :كاصاااااااااااااطالحا .مإىل حّد ي ي بالغرض كيُغين عن غريهه بالضاااااااااااااَّ

 للعملية تيسااااااااااااار نن شاااااااااااااأهنا من اليت كاملهارات ال هم كنشاااااااااااااكال االجتاهات جممو م
 طعيمةه املعلم ك اياتي إعداده تدريبيه  .مكالوجداوية العقلية نهدا ها حتقيق التعليمية
2006) 

                                                
 لعل الباحثني يقصدان با: مدرسي اللغة العربية لغة نجبية ني: الناطقني بغري العربية. -1
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هي امتالك املعلم معر ة بتخصاااااااااااصاااااااااااي تؤهلي ألن يدرك نوظمة اللغة  :اللغوية الك اية .3
 .ككتابةكقرالل  هتا األربع من حتدث كاسااااااااااااااتما اكمهار كالناوية كالداللية ه لصااااااااااااااوتيةا

 (8هه ص اة 1431 ال وزانه 
نن ميتلك املعلم معر ة يف مداخل تعليم اللغة كطُرقها كنسااااااااااااااااليب  :الرتبوية الك اية .4

ريس عملية التديف نثنال  كاسااااااااااتخدام الوسااااااااااائل التعليمية املتاحة كالناجعة يسااااااااااهاتدر 
إثارل دا عيتهم  كقدرتي علىه مع ال ركق ال ردية للطلبة إضااااااا ة إىل قدرتي على التعامل

 (2012  رائد خضري كآخركنه  .كتعزيز التعلُّم الّذايت لديهمه ملو التعلُّم
لّناحية التطبيقية كمهارات بأهنا مهارل لساااااوية من ا :م املهوشم  يعر ها الناوية املهارل .5

كساااااااالمة ه ىن عليها صااااااااة الكالمتبُ تاقق عن طريق األساااااااس اليت تك ه يةمعر  عقلية
كمهارات تذكقيي بإدراك الّنواحي اجلمالية يف األمثلة اليت ُبتار السااااااااااااااتنباط ه التعبري

 (40ه ص اة 2010 القرينه  .القاعدل كالتطبيق عليها

ضاااااابل كهي ه جمموعة القواعد اليت تؤدي الوظي ة األساااااااسااااااية للناو :الوظي ي الّناو .6
النطق كيسااالم القلم من  ليسااالم اللساااان من اططأ يفه الكلمات كوظام تأليف اجلمل

 ه ص اة ه(1968 إبراهيمه الناو الوظي يه  .اططأ يف الكتابة

هو الناو الذي يتجاكز الوظائف اليت تؤديها قواعد الناو الوظي ي  :الوصاااا ي الناو .7
 التميميه  .اليت ح لت هبا الكتبه كيباث يف املساااااائل املتشاااااعبة كالباوث الدقيقة

  (67ه ص اة 2013

كنشااااااااااااااكال تنظيم ه ع لم َيدرُ  طُرَق تعليم الَلغات كتقنياتي :التعليمية اللسااااااااااااااااويات .8
كمراعال اوعكاسها على ال رد كاجملتمع من حيث ه مواقف التَّعلم اليت خيضع هلا املتعلم

من غري إغ ااال  االجتماااعيااة تنميااة القاادرات العقليااة كتعزيز الوجاادان كتوجيااي الرَّكابل
-2012 ثاينه سااااااااااااااي كاحلركي لل رد املتعلم وتائج ذلك التعلم على املسااااااااااااااتوى احل

 (7ه ص اة 2014

 املواد تادريس وقال على يعمال الاذي التادريس علم هو:   ن التادريس( الادياداكتياك .9
 ال ردية كجتارهبم كاجتهاداهتم املدرساااااني مواهب على تعتمد اليت صااااابغتي من التعليمية
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ه 2010 صاااااااااااااااريه  .التاليلي العلمي الطابع على تعتمد اليت ال نية الصاااااااااااااابغة إىل
 (14ص اة 

  الباحث منهج 1.7
مجع بياوات  لىكالذي يقوم عه التاليلي الوصااااااا ي املنهج الباث هذا يف الباحث اتبع

العالقة ا  ووعية حتليل هذه البياوات كالربل بينها كقي كحماكلة الباث كصاااااا ية حول مشااااااكلة
 .منها النتائج كاستخال  كبياهنا بني متغرياهتا كاجتاهاهتا كنسباهبا

 البحث أدوات 1.8
حيث ُيسااتخدم االسااتبيان عد االسااتبيان من نهم ندكات الباث العلمي يُ م: ياناالسااتب

إن كاوت هذه املعلومات ال تو رها ال ساااااااّيما ه جلمع البياوات ذات الصااااااالة اوضاااااااو  الباث
 يتم إعداد اسااتمارل تتضاامن جمموعة من األساائلة اليت ينبغي على املسااتجيب ه مصااادر نخرى

 لذلك قام الباحث بإعداد اساااااتباوة (174ه صااااا اة 2002 العساااااكريه  نن جييب عليها م
كدراساااااااااااااااة كاقع مااادل الناو  اهااارل الناو العريب العربيااةراساااااااااااااااة كاقع ك ااايااات معلم اللغااة لااد

لتعذر احلصاااااااااول على معلومات دقيقة ه كءرجاهتا يف مدار  األئمة كاططبال للمرحلة الثاووية
 .إىل حتقيق نهداف الباث كغاياتي بىن عليها وتائج تُ ضييُ من مصادر نخرى 

 الدراسات السابقة 1.9
 تمهيد

ليساات ه ةعام مشااكلة العريب الناو تدريس ءرجات يف املسااتوى ضااعف مشااكلة تعترب
  .نيضا هبا الناطقني تشمل بل عربيةارسني الناطقني بغري الحمصورل بالد
 للناطقني كاوت  سوال العربية غةتطرقت العديد من الدراسات لك ايات معلم الل لذلك

كذلك ه الوظي يالناو الوصااا ي كالناو  ال ركق بني كما تطرقت باحلديث عنه  بغريها نك هبا
ا عددً  كساااايتناكل الباحث .بغريهاك هبا  ألمهية املوضااااوعني يف حقل تعليم اللغة العربية للناطقني

 من جاوب نك منها َقريب نك احلالية الدراسااة موضااو  إىل تطرقت اليت السااابقة الدراسااات من
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الدراسااااة هذه هذه الدارسااااات من خالل حمورين رئيسااااني قامت عليهما  مسااااتعرضاااااه هاجواوب
  :كمها

  .اللغوية املعلم ك اية  يف دراسات: األكل
 .دراسات يف الناو الوظي ي كالوص ي :الثاين

 ات كالدراساااااة احلاليةوقاط االلتقال كاال رتاق بني هذه الدراسااااا بني العرض بعد موازواك  
زعت هذه الدراساات كقد تو  .منها تدنا كذلك مواطن اإل ادل اليت ن كمبيّ  اليت ملن بصاددها

ه كبني ملاجساااااتري كالدكتورااليت متَّ اساااااتعراضاااااها بني كتب  اُل  ت كرساااااائل ُقد مت لنيل شاااااهاده ا
 .نك مؤمترات ةحبوث ُقد مت جملالت علمي

 :كفايات المعلم اللغوية  :األول المحور في السابقة الدراسات 1.9.1
وهي  – نموذجا بجاية جامعة- الجامعة في العربية اللغة تعليم إشكككككككككككالية 1.9.1.1

 (2011)نسيبة،  الماجستير درجة لنيل نسيبة حمَّارالطالب  من مقدم بحث
طالب يف الباث حول حمور رئيس كهو ساااااابب الضااااااعف الذي يعاين مني ال هذا يدكر 

رتضاااااااها يف حبثي قام ا  اليت  ركضاااااااي إىل الباحث كلوصاااااااوله مادل الناو يف اجلامعات اجلزائرية
 يف كالطلبة اتذلكقام بتطبيقها على جمموعة من األساااااااااه باساااااااااتخدام االساااااااااتباوة كأدال للباث

 .جباية جامعة
 :ليةالتا النتائج إىل املعلم خيص  يما حبثي خالل من الباحث خُلصَ  كقد

 يف إهنم حىت للالك ا تَنُقصااااااهم لكن  يها كبرجوا اجلامعة يف درسااااااوا األساااااااتذل نغلب .1
تعملون طريقة كقد يسااااااااه للدرك  تقدميهم يف املناساااااااابة الطرائق جيهلون األحيان غالب

يف اإلعداد ا امً عا معينة مناساابة لكن تنقصااهم اطربل كالك الل حيث إهنم يعاوون ضااع ً 
 النَّ سي كاالجتماعي ك التَّخصُّصي كاملهين 

يرى نن  هممن  الكثريه الناو تدريس من الغااية عنهم غيابت األسااااااااااااااااتذل من العاديد .2
إل هاااام سااااااااااااااوال الناو هو إعراب العالماااات دكن إدراك لااادكحر اإلعراب يف ال هم نك ا

 .بالكتابة نك الكالم
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 كالك الل غويةاللُّ  بامللكة يتميَّز هو  ال الكفل علمامل صاااااااااااااا ات إىل ي تقد األسااااااااااااااتاذ .3
 كال ال رديااة تاجااااالسااااااااااااااتنتاا ملوكنكثر من هااذا ال حُي  ز الطااالاا ب كال يقوده ه العلميااة
 .اإلبداعي النقدي ال كر ُيكسبي

 كبااالتااايل الاا بالطاا تقومي يف الكتااايب االختبااار على األكىل بااالاادرجااة األسااااااااااااااتاااذ يعتمااد .4
 .ليستدركها لقولا من الضعف مواطن على يتعرف كلن حمدكدل املرحلي التقومي  إمكاوية
 (2007)هريدي،  .النظرية والتطبيق بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم 1.9.1.2
 اللُّغة ملعلمي يُموجَّ ه ك هريدي إميانك  علي نمحد مدكور الدكتور تأليف من كتاب  كهو

ال صااال  جال. ك  صاااول ةتساااع على كتاهبم  بتصاااميم ام املؤل انقه كقد هبا الناطقني لغري العربية
مضااااااامووي بع  وا ق يف ا يتا لغري الناطقني هبا م السااااااااد  كهو م ك ايات معلم اللغة العربية

 على القائمني يف تتوا ر نن ضاااااااااركرل على املؤل ان يؤكد ال صااااااااال هذا كيفه مع هذه الدراساااااااااة
 ميكن خالهلااا من يتال الك ااايااات من جمموعااة هبااا الناااطقني لغري العربيااة اللغااة تاادريس عمليااة
 :اب الاتالك  هذه كتتمثل نهدا ي حيقق نن الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم

يقوم بتعليمها  كتقوم اعر ة املعلم معر ة تامة اواد التخصاااااااااااص اليت :بصاااااااااااصاااااااااااية ك اية .1
 .كسيطرتي على ءتلف  نوهنا

مني كخصاااااااااااااااائصااااااااااااااهم كتعتمد على معر ة املعلم معر ة كاملة بطبيعة املتعل :مهنية ك اية .2
 .الن سية كالعلمية كال نية كإرشادهم إليها

 العاملَ   همنهم على تعيه كتقوم على توا ر قدر مناسااااااااااب  من الثقا ة العامة :ثقا ية ك اية .3
 . يي ونيعيش الذي

 .هككال  المقترحككات في ح  واجككا األتراف في تعليم اللغككة و التي تُ  المشككككككككككككاكككل 1.9.1.3
 (2012)الدياب، 
 .املاجستري شهادل لنيل الدياب نمحد الطالب قدَّمها نطركحة كهي
ىل نسباهبا كمن بغية الوصول إ ييف مشكلة حبث من التساؤالتجمموعة  يها يعرض  كهو

  :كمتثلت تلك األسئلة باعيته مَث تقدمي حلول هلا
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 ؟رسااون؟ كما نكطاهنم من نكلئك الدا .إهنم الدارسااون كاملدرسااون ؟ميُعل   كمن يتعلم من
 ؟لغتي  ما در امل نما ؟الشااخصااية خصااائصااهم كما ؟تعليمهم مسااتوى كما ؟كما لغاهتم األكىل

كما خصااااااااااااااائصااااااااااااااي  ؟عهاكما  لساااااااااااااا ة التعليم اليت يتب ؟كما معر تي باللغة كثقا تي ؟كما خربتي
اكل حيااكملاااذا ه ك كيف يت اااعاال هو كالاادار  يف جمتمع لغويك وق كاال ذلاا ؟الشااااااااااااااخصاااااااااااااايااة

 حيال الطموح ذلك إباز إىل نيد عهم؟ نغراضاااااااهم كما ؟الدارساااااااون نن يكتسااااااابوا اللغة الثاوية
 ؟اللغة هذه اابنصاااااااا ثقا ة يف وغما اال حب نم ؟نجنبية لغة مقرر يف باح جمرد نم واجاة

 ؟نم اهلدف مادي
 .باملدر  تعلقي ما هو الباحث نطركحة من احلالية الدراساااااااااااااااة مع يتوا ق الذي كاجلزل

 :يلي ما اجلاوب هذا يف الباحث دراسة وتائج نظهرت  قد
 منذ تدريسال مهنة اسااااااااااااتلموا الذين القدامى من هم كاططبال األئمة مدرسااااااااااااي نغلب

 ة على الركاسااااااااااابيف عملية تعليم العربي كيعتمد معظم هؤالل املعلمنيه عاًما عشااااااااااار مخساااااااااااة
ة التعليم تتمركز حول كاليت جتعاال عمليااه اإللقااال على عتماادالقاادميااة يف عمليااة التاادريس اليت ت

 الذي املعلم عمل قعمكبذلك تُ ه املعلم كحده كتسااتبعد الطالب كشااريك يف العملية التعليمية
 .خاطئة نساليب على سس  نُ 

 .حلها وطرق بها الناطقين بغير العربية اللغة تدريس مشكالت 1.9.1.4
هليات يف ت اإلالدكتور كرمي  اركق اطويل إىل كليا حمكم قدميالدراساااااااااااااااة حبث  كهذه

  .جامعة سلجوق
ليات اإلهليات يف كاألتراك يف   هامن عاينيُ  اليتكتطرق الباحث إىل عدد من املشكالت 

حصاااااار الباحث ك  .الرغم من معر ة بعضااااااهم اجليدل بقواعد الناو كالصاااااارف العربية على هم 
 تلك املشكالت بأن الطالب الرتكي:

 .العربية اجلملة  همعلى  املقدرل لديي ليست -
 .بالعربية التادث على القدرل لديي ليست -
 .العربية باللغة التادث مواصلة على القدرل لدية ليست -
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 .الرتاث كتب  نك القرآن  هم على القدرل لدية ليست -
 عاادل ىلإ ذكر مااا كاال  يف اإلهليااات كليااة  يف الطااالااب ضااااااااااااااعف حبثااي يف الكاااتااب كعزا

 ه كهي:املعلم إىل ترجع نسباب :نسباب

 .هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم بطرقا خبريً  ليس نوي -
 .العربية اللغة ي هم النوي  -
 .كسيطة لغة يستخدمنوي  -

 إىل ترجع باباكنساااااااااه كنسااااااااابابا ترجع إىل طرق التعليمه الطالب إىل ترجع نسااااااااابابا كذكر
 .املدرك  املنهج

الدراسة  صُّ خيَُ كالذي ه هلا احللول من جمموعة الباحث كضع املشاكل تلك ذكر بق  كعَ 
 :احلالية هي تلك احللول اليت هلا عالقة بك الل املعلم كتتمثل باعيت

 الاادكر هااذا كنمهيااةه عربيااةال يميف تعل املنوط باايمعلم اللغااة العربيااة لغري نبنااائهااا للاادكر   هم .1
 .قيعات على امللقال باملهام القيام يف املسؤكلية قدر على يكون ننك 

 .ريهاغ عن مُتَيا زُها اليت كنساليبها كقواعدها للعربية التامة اإلجادل .2

 الكتب على االطال  نك هبا الناطقني لغري العربية اللغة بتأهيل اطاصاااة للدكرات اطضاااو  .3
 الدكرات.إن مل تتو ر تلك ه بذلك اطاصة

 هبا الناطقني لغري العربية تعليم يفا ملموساااااااااااااً  تقدُّما حققت اليت اطربات من االسااااااااااااات ادل .4
 إن ال ردياااة تكاملقاااابال التااادريبياااة كالااادكرات كالنااادكات املؤمترات عقاااد طريق عن كذلاااك
 .نمكن

 الطالب على مدتعت اليت التدريس طرق مثل عموما احلديثة التدريس طرق من االسااااات ادل .5
  .الطالب بني ال ردية ال ركق تراعي اليت كتلك

 الدا ع كان  ذاإ نحسن بشكل يتعلم  قد إتقاهنا يف لالجتهاد الطالب لدى الدكا ع خلق .6
 . نقوى

 املشااااااااكل عارضااااااااخيص هذا احملور  عليها ااهي الدراساااااااات اليت اساااااااتطعت نن نطلع  تلك
 كما آلت إليي من وتائج.ه تضمنتها اليت الباثية
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 النحو الوظيفي والنحو الوصفي :الثاني الدرسات السابقة في المحور 1.9.2
)ثاني،  (النموذجية قطر)مدارس  العربية اللغة تعليم وواقع التعليمي النحو 1.9.2.1
2012-2014) 

 العربية اللغة يف املاجساااااااااتري متطلبات الساااااااااتكمال ثاين آل وورل الطالبة من مقدم حبث
 .كآداهبا

 يف العربية بتعليم ينياملعن على يتاتم العريب الناو صعوبة من املتكررل الشكوى ظ ل   يف
د يًّا يلت توا نن املدار  ميادين ياغة بضاااااااوابل رتشاااااااادكاالسااااااا التعلم وظريات من لإل ادل ج   صااااااا 
 خالل منكذلك ه حبثها مشااااااااااكلة عرض الباحثةتناكلت  املنطلقكمن هذا  .التعليمية القواعد
 :التالية األسئلة عن اإلجابة حماكالهتا

 ؟التعلم كوظرية التعليمية اللساويات بني العالقة ما. 1

 معا؟ مها نك علميا نك تعليميا العريب الناو من الغرض كان  هل. 2

 التعليمي؟ كالناو العلمي الناو بني ال رق ما. 3

 التعليمي؟ الناو صياغة معايري ماهي. 4

 قطر؟ مدار  يف العربية اللغة قواعد تدريس يف املعتمدل الطرق ماهي. 5

 الدر ؟ قاعات يف الدر  عرض منهجية ما. 6

 ه ياهتا رض إىل لللوصو  الباث ندكات من كأدال  االستباوة الباحثة كاستخدمت
 :التالية النتائج إىل حبثها يف الباحثة َخلُصت كقد

لعربية عامة كتدريس اجمال تعليم اللغة  بتطويرك يلة املعر ة باللسااااااااااااااااويات التعليمية   نن .1
 .الناو خاصة

م يف حل مشاااااااكل كميكن نن يساااااااهه التعليمية اللساااااااويات من جزًلا التعليمي الناو يعد .2
 .اللغة العربية
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 النقااااااال إىل اللجول يسااااااااااااااتااااااادعي التعليمي الناو إىل العلمي الناو من االوتقاااااااال نن .3
 .تعليمية معر ة إىل العلمية املعر ة حتويل يؤمن الذي الديداكتيكي

 يف املتااداكل  هومبااامل يقاادم مل نوااي إاله رغم كاال احملاااكالت املتااداكلااة عن تيسااااااااااااااري الناو  .4
 .التعليمي الناو كهو التعليمية اللساويات

 .وطق نك كتابة   هم يُطلب حني ملويا السليم التعبري يف التالميذ عند الشديد الضعف .5

 .ُقد م ممّا االست ادل كعدم الناو تعليم يف املتكاملة الرؤية غياب .6

 جماااال على الناو تااادريس اجاااال عالقاااة لاااي من ككااال التعليم هيئاااات اطال  ضااااااااااااااركرل .7
 تعليم يف املةشاااا هنضااااة إىل كصااااوال التعليمي الناو صااااياغة كشااااركط التعليمية اللساااااويات

 .اللغات

 (1968الوظيفي، )إبراهيم، النحو النحو الوظيفي  1.9.2.2
ن َيشااَغل منصااب عاما ككا 48قبل إبراهيم  معليال عبد كتاب مطبو  نل ي األسااتاذ  كهو

يقع الكتاب يف  .لعربيةاعميد ت تيش اللغة العربية إلدارل الرتبية كالتعليم يف مجهورية مصاااااااااااااار 
 .ص اة 449

 يف ديدشااا ضاااعف من الكاتب نن سااابب إقدامي على تأليف كتابة هو ما ملساااي كيذكر 
 من دائمة كوىشااا من يسااامعي كان  ما إىل إضاااا ة الناو مادل يف الدارساااني الطلبة مساااتويات

 .املادل تلك صعوبة
 الناو ريستد طريق بساااااااااااااالوك هو املعاوال تلك من بالطالب اطرك  نن الكاتب كيرى

ة تنه  بأدال الوظي  الناوية اليت كيرى نن القواعد .كاالبتعاد عن الناو التخصصي الوظي ي
ه عقيد ينال من عزميتيكال ته ة كليس  يها تشابك يربك الدرا األساسية للناو حمدكدل حُمَكمَ 

 يل كتابلكاتب ح   اقيق ما ذهب إليي كلتاه كهي قواعد ال تُثقل الذهن كال تُرهق احلا ظة
 ن.بالتدريبات الكثريل العدد املتنوعة يف املضمو 

 (1979)عبده،  نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا. 1.9.2.3
 .عبده داكد الدكتور تأليف من مطبو  كتاب  كهو
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بااذلااك حتقيق  الكاااتااب يف كتااابااي تعليم مهااارات اللغااة العربيااة كظي يااا كيقصااااااااااااااااد كلتنااا
ه عملية ممارسة صاياةالقدرات اللغوية عند التلميذ حبيث يتمكن من ممارستها يف كظائ ها ال

لك يف ال صااااااااااااال كذ( تعليم القواعد ككان من املهارات اليت سااااااااااااالل الضاااااااااااااول عليها يف كتابي 
شاااار  بإيضاااااح سااااؤالني نساااااسااااني قبل نن يَ  مقدمة ال صاااال يف ذكر كقده اطامس من الكتاب

 :الني مهاالطريقة الوظي ية اليت ينبغي نن ُتدر  هبا قواع د الناو كم اد السؤ 
 الناو؟ بقواعد املقصود ما -

 الناو؟ قواعد دراسة من اهلدف كما -
 الضاايق امل هوم نم بكثري نكسااع القواعد م هوم نن األكل السااؤال عن اإلجابة يف كيقرر

 اليت يرتكب الكالم  قواعد اللغة هي القواونيه الكلمات نكاخر بقواوني القواعد حيصااااااااار الذي
لمة كملوية تنظم بصااااااااياغة الك ةاوجبها من نجزال ءتل ة القواوني من صااااااااوتية كحر ية متصاااااااال

ن مهارات اللغة األربع منما السااااااااؤال الثاين  يقرر نن نيا  .اجلملة كنكاخر حركات الكلمة  يها
ان لدى الطالب دكن  هم الكتابة( ال مُيكن نن تبلغ درجة اإلتقه القرالله الكالمه  االسااتما 

 إليها يصااااااال لن عدالقوا إتقانكيؤكد الكاتب نن درجة ه ساااااااديد كمتقن لقواعد اللغة يف ذهني
 ا هومها قواعدال بتوظيفإال يتأتى ال كذلك اياةصااا ممارساااة ممارساااتها من يتمكن حني إال

 الطبيعية اللغوية قفاملوا يف صاايًاا اساتخداًما كاساتخدامها الكاتب إليي نشاار الذي الواساع
 .الطالب هلا يتعرض اليت

 (2010)صاري،  ؟ةو موضة أم ضرور تيسير النح 1.9.2.4
 قدَّمة الدكتور حممد صاري يف جامعة عنابة يف اجلزائر.  حبث
 يف كالعاملني الباحثني من كثري  منها يشااااااااااااااتكي اليت النقطة من حبثة يف الباحث ينطلق

كهي ه الناو دراساااااااااااة صاااااااااااعوبة كهي هبا الناطقني كلغري هبا للناطقني العربية اللغة تعليم حقل
ضااااااااعف التالميذ يف اللغة  تتمثل مظاهرها يفشااااااااكوى قدمية حديثة من الدارسااااااااني كاملعلمني 

العربياااااة يف مجهورياااااة اجلزائر من حياااااث األدال املنطوق كاملكتوب ككثرل األخطاااااال الناوياااااة 
 هذا الباحث كيعزك. كشاااااااااااااايوعها يف كالمهم كقرالهتم كك ايتهم يف مجيع مراحل التعليم العام
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 يف الناو نزمة خلق يف ساااامهت عدل نساااباب إىل الدراساااني صااا وف يف املساااتشاااري الضاااعف
 :كنمهُّها الرتبوي اجملال

دَّى هذا إىل نَ كعدم كضاااوح األهداف من تدريساااها كقد ه القواعد كظي ة  هم يف القصاااور .1
عتها كاهلدف من سااااااااااول اسااااااااااتغالهلا من قبل املربني كاملعلمني إىل  هم قاصاااااااااار حمدكد بطبي

 .تدريسها بعيدا عن الغاية املقصودل
ليهم يف ضول جمموعة عكعرضها ه للمتعلمني إعدادها يَت م مناسبة ملوية مادل إىلاال تقار  .2

 .من املقاييس العلمية كالرتبوية كالن سية
ة اا جيري يف تعليم مقاروه املتبعة التدريس طرائق كعقم العربية اللغة معلمي إعداد ساااااااااااااول .3

  .اللغات عند الغربيني

 األكل املقام يف يكمن احللَّ  ننَّ  الكاتب يرى آ اهتا من كالربل الشااااااااكوى من كللخال 
مث اختياار الطريقاة ه ةالوظي يا الناوية املادل اوتقاال على يقوم كالذي الناو تعليم تيسااااااااااااااري يف

 .الناجاة لعرضها على املتعلمني حىت تصبع يف نلسنتهم ملكة راسخة
والمنهج نقد  العربي المصككككككككككطل التجديد والتيسككككككككككير في النحو  محاوالت 1.9.2.5

 (2008)بسندي،  ورؤية
 .بسندي كرميعبدال بن خالد الدكتور عدادإ من حبث

 ءتل ة عناكين تحت الناو تيسري نجل من قامت اليت احملاكالت حبثي يف الكاتب يناقش
اوتهى ك  .الناو هم  الطالب على يسااااريُ  منهج اىل الوصااااول منها كل  غايةه مت اكتة نزمنة كيف

 :ىل النتائج التاليةإالكاتب بعد مناقشتي 
 .العريب الناو يف كالتيسري التجديد حماكالت را قت اليت املصطلاات بني تداخل كجود .1
ن كجوب ماليت اتكااااااااااااااااااأت على املصاااطلاات الساااابقة  حماكالت التجديدمعظم  اوطالق .2

 ادل من الواقع.حذف الشواهد الناوية القدمية كالوقوف عند األمثلة اجلديدل املست 
تيساااري الناو  الساااابقة ملو صاااطلااتامل على اتكأت اليت التجديد حماكالت معظم توجي .3

 .التخصصيالعلمي 
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جديد اتكأت معظم حماكالت الت الناو العلمي كالتعليمي يف خلل بني مسااااااااااااااتويي كجود .4
 .على املصطلاات السابقة

 :موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية 1.9.3
 بعد لييع االطال  نمكنين ما هي هاتاسااااااتعرضاااااا اليت السااااااابقة الدراسااااااات تلك كاوت

راسااااة كإن كان الدهذه يف جمملها نك يف جاوب منها مع  تلتقي كهيه مضاااانيني كحبث تنقيب
 كاال رتاق تقااالاالل طوقااا هي  مااا مااا خيتلف معهااا. وتااائجهاااهناااك بع  من جواوبهااا نك من 

ه حملورين  ك اية املعلمالسااااااابقة كالد راسااااااة احلالية اليت ملن بصااااااددها يف كال ا الدراسااااااات بني
 الناو الوظي ي كالوص ي(

 المعلم  ةكفاي   1.9.3.1
 مدر  ضاااعف نبأ احلالية الدراساااة مع( كاطويل – ابكالدي – وسااايبة  :دراساااة التقت

 ضاااعف نساااباب نحد هو بويةكالرت  العلمية الناحية من الناطقني كغري هبا للناطقني العربية اللغة
 .مهاراهتا إتقان كعدم العربية اللغة  هم يف الطالب مستوى

 املعلم تالكام ضاااااااركرل على احلالية الدراساااااااة مع (كهريدي مدكور  دراساااااااة التقت كما
 .كالثقا ية كاملهنية كالتخصصية العلمية للك اية

 دريب كإعدادمع الدراسااااااااة احلالية على ضااااااااركرل ت األربع السااااااااابقة الدراسااااااااات كالتقت
 .ان التدريسميد وامدرسي اللغة العربية من الناحية العلمية كالرتبوية قبل نن يلج

 املتخر  للطالب امليداين التدريب ضركرل على الدراسةهذه دراسة  وسيبة( مع  كالتقت
 .غريهاكب هبا للناطقني العربية اللغة بتدريس املعنية كاملعاهد اجلامعات من

 ركرل تقدميالدياب( مع الدراساااااااة احلالية على ضاااااااه وسااااااايبة دراساااااااة من كل  التقت كما
 على املعلم عمللك نن ياهليئات القائمة على العملية التعليمية التدريب املساااااتمر للمعلم ككذ

 .كالرتبوي العلمي ستواها الدائم االرتقال

 لغوياا إعدادً  علمامل إعداد لركر ضاا على الدراسااةهذه  مع (اطويل   دراسااة تالتق كنيضااا
 .سليماً  اكتسابا اللغة اكتساب الطالب يستطيع حىتا جيدً 
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 .النحو الوظيفي والنحو الوصفي 1.9.3.2 
جالت وب كوقاط يف جوا الدراسااة يف احملور الثاين هذه الدراسااات السااابقة مع توا قت
 : يتعلى الناو اع

 حد على سانيكاملدر  الدارساني قبل من الناو  هم صاعوبة على اطمس الدراساات التقت .1
 .سوال

 كإجادل سمو للم ك هم للمقركل إتقان من الناو دراسة ءرجات ننكالتقت كذلك على  .2
 .دراستي يف املبذكل اجلهد مع مقاروة جدا ضعي ة ءرجات هي للمكتوب

 الذي هو الوظي ي الناو ننلة علىى ككذلك التقت الدراساااااااااات اطمس مع هذه الرساااااااااا .3
 لناوا اصاااااااااااطلع إليي نشاااااااااااارت الدراساااااااااااات بع  كاوت  كإن للطالب در يُ  نن ينبغي

 .كالبسنديه الشيخ آلدراسة : مثل التعليمي
 نن نبغيي الناو تيسااااااري ننكالتقت دراسااااااة بسااااااندي كآل الشاااااايخ مع هذه الرسااااااالة على  .4

 الطرائق عن بتعادكاال احلديث التعليم طرائق خالل من كعرضي تعليمي تيسري على ينصبَّ 
 اهلدف حتقق ال نهنا عن  ضااااااااااال الطالب و و  يف كاملالل الساااااااااا مة تبعث اليت التقليدية

 .الناو دراسة من املرجو
 نن من بكثري عنكس كقواعده الناو م هوم ننكالتقت دراسة عبده مع هذه الدراسة على  .5

 .الكلمات بأكاخر تلاق اليت باحلركات حُيَصرَ 
 ميكن ال كنوي بغريها كللناطقني هبا للناطقني العربية اللغة دراسة يف رئيس عنصر الناو نن .6

الكتابة(كما ه لقراللاه احملادثةه  االساااااااااااااتما  األربع اللغة مهارات يتقن نن بدكوي للطالب
 الشيخ كعبده(نشارت دراسة  آل 

 كما  تدكينها من كاهلدف الناو قواعد تدريس من الغاية يدرك ال املدرساااااااااني من كثريانن   .7
 . صاري(دراسة نشارت

 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة افتراق نقاط 1.9.4
كل الدراسااااات السااااابقة حتدثت عن   ننَّ الدراسااااة عن الدراسااااات السااااابقة هذه بتلف 

ه احملادثةه االسااااااااااااااتما   املهارات جلميع الك ايات الالزمة ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
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 ي يكهذا ما متّيزت ه من املهارات بك اية خاصااااااااااااااة هبا لدكن نن بص مهار  (الكتابةه القرالل
يف مهارل بغريها لناطقني لة العربية أهنا تناكلت الك ايات الالزمة ملدر  اللغبالدراسااااااااااااااة  هذه

 يف السااابقة الدراسااات عن الدراسااة احلالية يزتكذلك متك  الناو العريب على كجي اطصااو .
ه الثقااا يااةه الرتبويااةه  اللغويااة ال نيااة الك ااايااات عنااد بااالوقوف تكتف مل بااأهنااا الك ااايااات حمور

بل جتاكزت ذلك إىل املهام كاملعارف اليت جيب نن تتوا ر يف معلم اللغة العربية لغري  (الن ساااااااية
 .التعليمية هدافكاأل الغايات حتقيق املعلم يستطيع حىتيف مهارل الناو  الناطقني هبا

جهة إىل الطلبة مو  اهنن يف حمور الناو الوظي ي كالوصااااااااا يالدراساااااااااة  هذه كما متيزت بي
ناو الوظي ي املوجي إليهم كلذلك  إن اله من الطلبة األتراك رحلة الثاوويةامل يفغري الناطقني 

على ذلك  إن  عالكله عن الناو الوظي ي املوجي للعرب خيتلف اضااااااااااميني كطريقة تدريساااااااااي
اللغة  لغة األم للطلبة لع املدر  على قواعد كملو الالدراسااااااة احلالية تشااااااري إىل ضااااااركرل نن يطّ 

 اليت الناو يستااادر  طرق إحااادى كهيه التَّقااااابليااااة الطريقااااة تطبيق نم يتمكن حىت (الرتكيااااة
 الناوية املهارات توزيع إىل تعرضااااااات احلالية الدراساااااااة نن كما  .احلالية الدراساااااااة هلا تعرضااااااات
 ألسااااليب تتعرضاااك ه يف اجلاوب الوظي ي هبا الناطقني غري من سااانيار الد مساااتويات حساااب

 .الدراسات السابقة تتعرض لي ملما  هوك ه الناو مهارات تقومي
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 )اإلطار النظري(. 2
 النحو: ولاأل القسم 2.1

م الاّلزمة تصااااااااااااااّدر احلديث عن الناو يف هذا القساااااااااااااام قبل احلديث عن ك ايات املعل
ساااااية عارف األسااااااامل لغري الناطقني هي مننن يُدر  لتدريسااااايه ألن معر ة الناو الذي جيب 

 :احثالباحث هذا القسم يف ستة مبل اليت جيب نن ميتلكها املعلمه كقد تناك 

 ثانية لغة بوصفها العربية تعلم في هميتاوأ العربي النحو تعريف 2.1.1
 : العربي النحو تعريف 2.1.1.1
 :تعري ني يف ثنيمادَ كالُ  دامىالقُ  العلمال من كثري  عند الناو تعريف يناصر يكاد
 :ولاأل التعريف

 ييكالتشاااب  كغريه عرابإ نم تصااار اتي يف العرب كالم  مست الإوي اوتا :جين ابن عني يقول .1
 من ليس من ليلاق ذلك كغري رتكيبكال ساااابكالنَّ  ضااااا ةكاإل كالتكسااااري كالتاقري كاجلمع

 دَّ بعضااهم عنها رُّ  شااذَّ  نكإه منهم يكن مل إن هبا  ينطقه يف ال صاااحة هلهابأ العربية نهل
 (83ص اة ه 2006 ابن جينه  ليها.إ

 عن وقال االقرتاح يف وظريه الساااااااااااااايوطي يذكر للناو تعريف من جين ابن لييإ ذهب كما .2
 كالم  نصااااااول هبا عرفيُ  علمية ةعانصاااااا قائال: الناو الناو فعر  يُ  حيث البديع صاااااااحب

 حسااانه األصااوله  .ال اسااد من الصااايع عرفيُ يف التأليف ل   يَ سااد كما يصااع ما العرب
  (60ه ص اة 2000

 هو العلم املسااااااااااااااتخر  :بقولاي مشويناأل يعر اي الساااااااااااااااابقني التعري ني عن لمااَ جمُ  ملو كعلى .3
 ائتلف اليت جزائين حكامن معر ة ىلإاملوصاالة  بباملقاييس املسااتنبطة من اسااتقرال كالم العر 

 (16ه ص اة 1984 اجلواريه  .منها
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للناو كما ساابق ذكر  تعري اهتم يف دامىالقُ  لييإ ذهب عما كثريا  جينع مل من دثنياحمل من .4
مصاااطلع الناو  نن يرى املخزكمي  مهديه م هومي عوسااا  يُ  ما لييعدد منها بل نضااااف إ

 ملستويات متكاملة دراسة على كينبينه العريب اللسان صرح يعاجل شامل م هوممعن يعرب 
الناوية  ساليباأل ءتلف دراسة ككذلكه ...هاكغري  كالداللة كالرتكيب الصرف مثل اللغة

باتالتقليدية على الناو الذي يت ق مع ما تتطلبي  م  باملخاطَ  حال نك القول مناساااااااااااااا
 (5ه ص اة 2009 ميدينه 

 اليت القواوني بأهنا: غويةاللُّ  للقواعد عبده داكد تعريفه املخزكمي تعريف من كقريب .5
القواوني الصوتية املتصلة بل ظ الكلمة كما  :ءتل ة جزالالكالم اوجبها من ن يرتكب

كالقواوني الناوية املتصلة بنظم اجلملة كنكاخر حركات ه ك يليها من الصقاتنيسبقها 
 (5ه ص اة 1979 عبدهه  .الكلمة منها

الثاني: التعريف  

بَّا يقول .1  الصاارف قساايم كجعلي كالبنال عراباإل ب ن بصاايصااي املتأخرين كاصااطالح: نالصااَّ
 ةالكلم كموضااااااااااااااوعيه كبنال عرابابأوي علم يباث عن نحوال نكاخر الكلم إ يتعرف وي إ

 (16ه ص اة 1984 اجلواريه كالبنال.  عراباإل من هلا رفُ عَ ياُ  ما حيث من العربية
ه من تعريف الناو لبع  الناال املتأخرين كردهن ما على الصااابانَ  ينيالغالي الشااايخ كيوا ق .2

 نحوال هبا فعرَ تُ  بأصااااااااااااااول لماليوم بالناو( ع   فعرَ يُ  ما  كهو عرابمكاإلحياث يقول: 
ه تركيبها حال يف هلا يعرض ما حيث من ني كالبنال عراباإل حيث من العربية الكلمات

لزكم حالة  كن جزم نك جر   كن وصب نك ر ع من الكلمة آخر يكون نن جيب ما وعرف  بي
 (88ه ص اة 1994 الغاليييه  .مكاحدل بعد اوتظامها يف اجلملة 

 مقدمة يفين عند الدكتور  اضااال الساااامرائي يكذكره الغالي انبالصاااّ  كردهن مما شااابيهاكبد   .3
 كاخرن إىل باالنظر عىنيُ  ماا كلن عىنيُ  الناو علم نن إىل رشاااااااااااااااان  قااد الناو معاااين كتاااباي

عىن باااأمور نخرى على جااااواااب كبري من كماااا يُ ه  كماااا يعرتيهاااا من إعراب كبنااااله ةمااالالكَ 
  اضاااااااااااااال  .عرابلإل كىلاأل العناية ويليُ  وين غري كالتأخريكاحلذف كالتقدمي  كركالذ    مهيةاأل

 (5ه ص اة 2002السامرائي ه 
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 :فينيالتعر على  نظرة 2.1.1.2
 يت: ن ورى اعن ني وستطيع يعلى كال التعر  الوقوف عند

 بني يضاااااااااااااام( كلاأل التعريف   هوه الثاااين تعريفمن ال كنرحااب مشاالن األكل التعريف نن .1
 ضاابل  ضااال عن نيم يأتلف كما العريب الكالم ظمو حتكم اليت كالقواونيه رفالصااّ  تيباجن
هلها نعربية من غري ن ال صاااحة ال ق موازيالكلمات كبذلك يتمكن متعلم العربية كَ  كاخرن
 .كالمهم  ُنسلوب يف نهلها اكيحيُ  نن

عال الاذي جي مراأل هالكلماات كاخرن حركاة عتباة يتجااكز ال  نجاده ثااينال التعريف يف اماّ ن .2
 تراكيااب اونيلقو  كمعر تااي  خرىن نمور يفحاااجااات املتعلم  تلبيااة عنعلم الناو قاااصاااااااااااااارا 

  قكَ  الكلمات غيَ صااااااا  كَ ه العربية يف املساااااااتخدمة سااااااااليبكاأله كدالالهتاه العربية يف كالمال
 .كلواحقمن لواصق ه هبا عليها كما يلاق لُّ تدُ  اليت املعاين
 ثانية:  لغة   بوصفها العربية اللغة متعل   في حوالنَّ  هميةأ 2.1.1.3
 ؟ثاوية لغةً  بوص ها العربية اللغة تعلم يف ىرجتَ تُ  مهيةن للناو هل

 الثاوية اللغة ملتعلمي اللغة كقواعد الناو لتعليم معارضني بني ددَّ صداه يرتَ  يزال ماسؤاٌل 
 املتعلم لنجاح ساااساااكبني مؤيدين لتدريسااي كيركن  يي نه ظرنتَ تُ   ائدل ني تدريسااي يف ركنيَ  الك 

 املهااارل ابااأهناا القاااعاادلَ  احلااديثااة النظريااة الكتااابااات بع  تعاادَّ  لقااد باال اهلاادف اللغااة تعلم يف
  (10ه ص اة 2010 دككةه  اللغات. تعلم يف اطامسة

 كل  ريق يف ذلك؟   ججحُ  هي  ما
دعال ريس القواعدم : ر ع لوال املعارضاااااااة كاملناهضاااااااة لتداوناعرال املعارضاااااااة لتدريس ال

 من ب ي  ر ضااااهم نيمسااااو غ املنهج الطبيعي الرا ضااااني للقاعدل كدكرها يف تعلم اللغة اهلدف
 كاالكتساااااااب تعلمال بني هلاك ن قت رَّ   رضاااااايات عدل وظريتي يف( krashen  كردن  قد النظريات

 التعلم نن إىل لمشااااااااري ه األم اللغة تعلم يف ثحيد مثلماه االكتساااااااااب حيدث ع ويا نن مدعية
 غايريُ  القاعدل تدريس نن إىل النظرية ذهبت بل املتعلم تقدم يف مهيس ال اللغة لقواعد الواعي

 .ذ هنيا إعمااليتطلب  ألوياالكتساب كيعوق الطالقة 



 

20 

 

 اللغة مالقول بأن تعلُّ  د  حَ  ىلإ ككصاااااااااال القاعدل لتعليم الرا   اهتوسااااااااااع هذا االجت كقد
 كنميُ  ال كلكنه تعلمهااااا كنميُ  غااااات  اللُّ  نكن الااااذهن إعمااااال تتطلااااب ال كاعيااااة غري ةعملياااا

 (10ه ص اة 2010 دككةه  .تدريسها
 طريقة ىلإ يج  النقد الذي كُ  ل  ظ   يف القاعدل لتدريس الرا ضااااااااااااااة االجتاهات جالت لقد

 اسااااااااااااااتخادام ىلمنهج القواعاد كالناو إ عن اولالتّ  ىلإ قادهاذا النّ  ىندّ  قادك ه كالرتمجاة اوالنَّ 
منهج القواعد كالناو ساااااائدا حىت  لقد كانه اللغة اساااااتخدام على يقوم الذي املباشااااار املنهج

 دككةه  .غةاللُّ  لوظي ة راعالمُ  دكن هاكح ظ القاعدل على يركز ككانه اضاااااااااااااايامل القرن كائلن
 (10ه ص اة 2010

ملاذا  :حول يدكر الذي التساؤل على( louis  جابن لقد: الناو لتدريس املؤيدل رالاع
 اليت الطريقة بن س اهلدف اللغة اكتساااب وسااتطيع ال ونان هي املشااكلة: بقولي القاعدل در تُ 

 متعلُّ  نأل القاعدل تعلم كجوب إىل مشااااريا اسااااتثنائية ظركف وجدتُ  مامل األم لغتنا هبا اكتساااابنا
 ةالُ رصااَ  ةلّ كق  ه ا عيةالدّ  ةلّ كق   ال صاال كظركفه التعلم ساااعات منها كثريل  يودقُ  ىلإ خيضااع اللغة
مكقد سااااااااااااود  (12ه صااااااااااا اة 2010 دككةه  .ال صااااااااااال كخار  داخل اللغة اساااااااااااتخدام يف

لتدريس القاعدل متجاهال االعتماد على الرتديد يف تعلم  اعيهذا االجتاه الدّ  تشاااااااااااومساااااااااااكي
 ريديُ  حاملا غةاللّ  وتا إ من ميكني املتعلم ذهن يف لقاعدلا اساااااااااتبطان نيرى ن ألويكذلك ه اللغة
 (16ه ص اة 2010 دككةه  .صايع ملو كعلى

يف كاقع احليال البشااااااااااااارية  طبيعّية غةلُ ل   جودكُ  الم وييرى املؤيدكن ن كرُذ  ما ىلإ كإضاااااااااااااا ة
بط ّية لطانساااُ  عن تعيش على حال مطلقة بعيدلً   (الناو  ىسااامّ يُ  الذي امو نّ ال ذلكه مالضاااَّ

 ىلإ  ظيةاللّ  الصاااااور ربل بوظي ة قايبكيتميز هذا املكون الر  ه مGrammarم عند غريوا ىسااااامّ كيُ 
  املعاين كربله معاويها

ُ
الوظي ي لعملية التبليغ  األدال اسااااااااااااااتقامة بغية نل اظها إىل رلوَّ صااااااااااااااَ تَ امل

  كي (3ه صاااااا اة 2009 ميدينه  .قصااااااد مه  كلواله ما اسااااااتقام الكالم كال  ُ  ....البشاااااارية
 ا ردات يتكلم ال احلال بطبيعة ألوي القواعد معر ة لي من البد ما لغة تعلم املتعلم يساااااااااااتطيع

 مشاااارتك عام هابعضااااُ ه ينةمع قواعد اوجب بعضااااها مع ظمنتت امل ردات نإ بله من صاااالة اللغة
 هي اجلملااة كتعتربه او راد على لغااة بكاال خااا  خرهااا اعكبعضااااااااااااااُ ه كااا ااة  رضاأل لغااات بني
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  التميميه .الناوي النظاام علياي يطلق ما هي القواعد كهذه للتواصااااااااااااااال الرئيساااااااااااااااة الوحدل
 (72ه ص اة 2013

 :الرأيين على نظرة 2.1.1.4
كلكين ه ي كيدا عون عنيالذين حيملون رايت نن لكل رني نوصاره توحي األرال اليت اسُتعر ضتح 

 :تيةعا لألسباب الناو كذلك املؤيدين لتدريسنميل من خالل ما استعرضتي لرني 
 جدران خار  العربية اللغة املتعلم كسااااااااااااااابتُ  نن كنميُ  اليت التعليمية البيئة غياب مع يوّ ن .1

 البد كانه  ملباشااااااااارلكا الطبيعية الطريقة لييإ وكما تدع  اكساااااااااليقيّ  القائيّ ت   التعليمي ال صااااااااال
 غةاللُّ  اسااااااتخدام على اقادرً  املتعلم يكون حىت هاكمتأل ال جول تلك دَّ سااااااُ تَ  نن اللغة لقواعد
 (273ه ص اة 1985 الّناقةه كتراكيبها  مجلها ك همه ضوابطها  قكَ  صايع بشكل

 رشااااااادمُ  كهو لهاشاااااااك  يُ  الذي هو لكني  كاراأل عن للتعبري ندال ليس اللغات يف الناو نن .2
 (186ه ص اة 1994 براكنه  .اوطباعاتي كحتليل لل رد هينالذ   للعمل

كإمنا هي كساايلة من كسااائل إتقان املهارات ه ذاهتا حد يف غاية ليساات القواعد دراسااة نن .3
من  اعددً  نجنيبّ  لو تعلم طالب  (الكتابة –القرالل  –احملادثة  –  االسااااااااااااااتما  ربعاأل

 شيئا متعلّ ي نندكن ه الكندال التعريف  كجده تلميذه كتابه  معلمه امل ردات مثل: نعطى
 .منهااا ألفتااَ تاَ  نن كنمعاااين اجلماال اليت ميُ  يبني  نن  العسااااااااااااااري من وااي ااإه اللغااة قواعااد من

 (52ه ص اة 1979 عبدهه 
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 : للناطقين بغيرها العربي النحو دريست مشكالت 2.1.2
 احملوره حمااكر ةربعان بني بغري العربياة نااطقنيلل العريب الناومشااااااااااااااكالت تادريس  تتوز 

 كاحملوره للمتعلم مقااادَّ يُ  الاااذي يالتعليم احملتوى: الثااااين كاحملوره التااادريس كطرق املعلم: األكل
 .الناو و سها لدام بطبيعة قيتعلَّ  :كاحملور الرابعه املتعلم: الثالث

 ميقدُّ راساااة املتعلم كتَ دحمور من احملاكر املذكورل لي مشااااكلي اليت قد تقف حائال يف  كلُّ 
 :باعيتمثل تت احملاكر تلك منها تشكو اليت شاكلامل نبرزك  .العريب الناو مادل يف

 : التدريس وطرق المعلممشكالت تتعلق ب  2.1.2.1
 يف يتوقف  نجاااحهااا ميااةيالتعل العمليااة تقياايعااا على بىنتُ  الااذي األهم الركن املعلميُعاادُّ 

ملرسومة للمرحلة ا هدافاأل سبيل يف كعطال جهد من يبذلي ام مدى ىكعل عليي كلاأل املقام
 التعليمية 

 مشكالت املعلم كتدريسي لقواعد الناو اا يلي: معظمحصر  كميكن
 دريسالتيف نثنال  العربية ال صاى باللغةعدم التزام املعلم كالتالميذ م .1
  .ها همُ  بصعُ  يخوض يف ت صيالت يَ ه هينالذ   التالميذ ملستوى املعلم مراعال عدم .2
  .القاعدل  ظَ ح   املعلم يطلب نن .3
  .كالكتابية الش ويةالتدريبات  ةلَّ ق    .4
  .دبيان تذكقا الك  ويةً غَ لُ  ثركلً  عطيالتقليدية اليت ال تُ  باألمثلةاكت ال املعلم  .5
  .الطالب ذهانن يف القواعد عوبةصُ  خرس  يُ  نن .6
  .كحماكلة استنباط القاعدل منها األمثلةاالقتصار على عدد حمدكد من  .7
 كيوازن لكيرب   ضعر  كي دهااّ كهو الاذي ميَُ ه  قل يف غاالبيااة دركساااااااااااااااي ُملق يااان يكون املعلم ن .8

  .متلقون كالتالميذ جنت  كيستَ 
  .ربعاأل اللغة اهارات القواعد ربل عدم .9
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 .الدر  بشكل يتسم باحليوية بإعدادعدم االهتمام  .10
  .ككذلك عدم الغلق بطريقة سليمةه لي كالتشويق للدر  مهيدالتّ  عدم .11
ه صااااااا اة 2014 اجلعا رله  .مرحالشاااااااّ يف نثنال  متنوعة لوساااااااائل املعلم اساااااااتخدام معد .12

180) 
 (7ه ص اة 2011 اطويله  .العربية تعليم يف نسا  كطريقة  الرتمجة على االعتماد .13
 من الضركري للمعلم م معر ة ه الدارسني لغات حسب الوسيطة للغة املعلم معر ة عدم .14

اللغة املشاااااااارتكة نك الوساااااااايطة بني املعلم كالدارسااااااااني كغالبا ما تكون هذه اللغة الوساااااااايطة 
 ال ر  من العربية يتعلم نن نراد ملنال ارساااااية نك الرتكية  تكوناإلبليزية نك ال روساااااية كقد 

ه 1985 الّناقةه  .نيالدارساااااااااااااا لغة حساااااااااااااااب على مجيعا هؤالل غري تكون كقد الرتك نك
  (207ص اة 

عدم التمييز بني تعليم العربية ألبنائها كتعليمها لغري نبنائها ألن م املوضااااااااااااااوعات اليت  .15
 املوضاااااااااوعات اليت حيتاجها العرب يف جواوب اللغة حيتاجها املتعلمون من غري العرب غريُ 
 (274هه ص اة 1431 ال وزانه م كمن ضمنها اجلاوب الصريف كالرتكييب 

 ر()المقر   التعليميلمحتوى مشكالت تتعلق با  2.1.2.2
لُّ احملتوى    يم املعلم بعاااد األمهياااة حياااث من الثااااوياااة املرتباااة يف (املقرر التعليمي  حياااَُ

كملن و تقر ه الكتاب يف سااد هذا النقص مهيةن تزداد املؤهل املعلم  يها توا ري ال اليت احلاالت
ىل كتب تعليم إمما جيعل حاجتنا ه ىل املعلم املؤهلإيف ميدان تعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 من يدرساااااااااااااااي ما للتلميذ دد  ي حيُ هو الذ ألويه ملاة ضااااااااااااااركرلاللغة العربية للناطقني بغريها 
ما  ىلالتعليم مستمرل بيني كبني و سي إىل نن يصل منها إ عملية قيكهو الذي يُبه موضوعات

 (40هه ص اة 1431 ال وزانه م يريد 

بع  املشااااااكل حتيل  الكتاب كمكاوتي يف تعليم اللغة لغري الناطقني هبا تظل مهيةن كمع
 بالكتاب 

ُ
 :نبرزهاك ه الناو مهارل يف كخصوصا هبا الناطقني غري من العربية لغةال لتعلم مدَّ قامل

 (4ص اة ه 2011 اطويله  .املدركسة النصو  يف املستخدمة الرتاكيب تنويع عدم .1
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ه صاااااا اة 2011 اطويله  .كالتادث  همال يف كالصاااااار ية الناوية القواعد توظيف عدم .2
 يد منها وظف كال يَ  من العيب نن ُيكرَّ  التعليم الناوي حل ظ القواعد اليت ال تُ  (40

ه كتطبيقها اسااااااااااااااتعماهلاكاملهم دكما يف ني  مادل دراسااااااااااااااية ه اللُّغويكال اإلوتا  ه التالميذ
  (243ه ص اة 2000 عصره  . هذان يزيدان املعر ة ثباتا كبقال

 رسااااااوم منه الكتاب لداخ املعينة احلسااااااية الوسااااااائل على الكتب من كثري  اشااااااتمال عدم .3
 كتسااهله اللغة وواحي بع  توضاايع يف تساااعد كخرائل هندسااية شااكالكن ملووة كاضاااة
 (66ه ص اة 2014 اجلعا رله  .التعليمية العملية

 وقعيتُ  قد هناكتأيت خطورل ذلك على املتعلم نه بع  الكتب من احلركات كالتشكيل وُّ لُ خُ  .4
يف  نكثركيتأكد ذلك ه الحقا تصااااااياها بصاااااعُ يَ  قد صااااااياة غري طقيةوُ  عاداتيف م

 (46هه ص اة 1431 ال وزانه م الذايت مالتعلُّ 
غري ساااااليم ألوي غري ثابت كال يتماشاااااى مع طبيعة  ساااااا نه  رك  إىل العربية اللغة تقسااااايم .5

ه 2014 اجلعااا رله  .باااعخر كيتااأثر  ر  كاال  يؤثر كاحااد ككيااانه متكاااماال كاالاللغااة  هي  
  (67ص اة 

  الناهي( .التطبيق دكن من الطالب على امل ركضة القواعد كثرل .6
 تاادريبااات على حيتوي نن بااد ال الناوي املنهج إن: كااا يااة  تاادريبااات على احتوائااي عاادم .7

وتيجة  نتجيُ  ال الناوية القواعد  تدريسه اللغوي الساااالوك تقومي يف الطلبة ملساااااعدل كا ية
ال يك يي لتكوين  الناوية للقواعد الطالب  هم نأله كا ية  بتدريبات تبعمل يُ  إذامرجول 

 (180ه ص اة 2000 عصره  السلوك اللغوي.
 كاملتعلمه يُقّدم ما كظي ة عن النظر بصااااااااااارف الناو ملباحث املنطقي بالرتتيب التمساااااااااااك .8

 اللغة اساااتخدام من متكني يف ذلك إساااهام عن النظر بصااارف عراباإل حاالت كل  يدر 
  (273ه ص اة 1985 الّناقةه  .كظي يا استخداما
 :بالمتعلم تتعلق تكالمش 2.1.2.3

ا املقررباح ك كطرق تعليمي  املعلم لنجاح احلقيقي  املقيا املتعلم يُاَعدُّ    نك التعليمي نيضااً
كان   يف العملية التعليمية  كلما تقدم املتعلم ملو حتقيق األهداف املرسااااااااااااااومة لي .ماخ اقهإ
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ثر يف كصااااول الطالب ا إن كان هناك تعّ نمّ  .كاضاااااة على باح املعلم كاملقرر معا ذلك عالمة
. إليهام كي يصاال املتعل ساابيل ة عوائق كمشاااكل تعرتضملو تلك األهداف  ذلك يعين نن ثَ 

كما ساابقت اإلشااارل   كنسااباب تلك العوائق كاملشاااكل قد تكون وامجة من املعلم نك من املقرر
 :اعيت يف تتمثلتتعلق باملتعلم و سي  املشاكل اليت نبرز من.  نك من املتعل م و سي إليها

  الناهي( ...كال يزيال وني الرياضياتشاهبة لقوامن القواعد الناوية أالطالب ب حسا إ .1
 قدم هلم منيُ   يما كثري من متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا يعتمدكن على الشكل .2

  الناهي( .الشكل من مهيةن نكثرهملون اجلاوب املعنوي الذي يكون م اهيم صر ية كيُ 
  (40ه ص اة 2011 اطويله  .كحتصيلها القواعد  هم يف الطالب اجتهاد عدم .3
احل ظ حني جياادكن  ىلكثري من الطلبااة إ  يلوذ:  همهااااالعتماااد على ح ظ القواعااد دكن  .4

عاجزين عن  هم القاعدل كغري قادرين على اساااااااتخدامها بالشاااااااكل الصاااااااايع  نو ساااااااهم
 (2009 مسريه  .لي عتض  الذي كُ 

 الناطقني غري من لعربيةل املتعلم اعتاد:  الدر  غر ة وطاق خار  الناو قواعد تطبيق لةق   .5
 تتعلق لةساااااااائن من لي يوجَّ يُ  ما على يبكجيُ ه الدراسااااااااة حجرل داخل القواعد يدر  نن هبا

 ةكالكتااااباااه القرالل مهاااارات على در  ماااا بتطبيق يقوم نن دكنه املااادرك  بااااملوضااااااااااااااو 
 (2009 مسريه  .كاحملادثة

عند  املشااااااااااااااكلة هذه كتكثره هبا الناطقني غري من للعربية املتعلمني عند غوياللُّ  التداخل .6
 ذلك كيظهره اهلدف غةاللُّ  على منكلئك املتعلمني حيث تطغى على نلسااااااااانتهم لغتهم األ

 (47ه ص اة 2008 األمنيه  .كالرتاكيب األصوات جمايل يف جليا
 العدد يف  م:ماأل لغتي تراكيب نساالوهبا يف يشااب  تُ  ال اهلدف اللغة يف الرتاكيب بع  كجود .7

 الديابه  م اوظراللغة الرتكية يف علييكليا عما ا  كا ة خيتلف اختال ً ي  اللغة العربية يف صيغ
 (44ه ص اة 2012
 :نفسا بالنحو تتعلق مشكالت 2.1.2.4

 اللغات قواعد من كثري  خصااااائص عن هبا تن رد خصااااائص ةالعربي لقواعدل نن شااااك ال
 حىت يسااااااااااااتطيع جيب على املعلم نن يكون على كعي كدراية هبا اطصااااااااااااائص كهذهه األخرى



 

26 

 

عليها  مشااااااكالت(  طلقوُ  نن ثرواآكمن هنا مي يعلتمسااااااتواهم الك  تدريس الناو اا يتناسااااااب
 يف كقو  املتعلم يف ُح رحيان األ من الكثري يف تسااااااااااااااببت ألهناه بدال من كلمة خصااااااااااااااائص

 : نبرزها كمنه اططأ
  ال الساااااتعمالل  ارقةم هنيةذ   نيةب   الناو نيةب   ننم: مانشاااااار إليي الدكتور حساااااان متّام .1

 :يننمر  نحد بواسطة إال بي تتصل
   عند اابالستصاب القول -ن

ُ
  .ا ذهنيا(اجملرد جتريد لألصل عملستَ مطابقة امل

  اختالف عند  صلإىل األ الرد -ب
ُ
 (.صلاأل عن عملستَ امل

 مت نن بعد نعلى من الّلغة على طةلَّ سااااَ مُ   كرية نيةب   عصااااب  يُ  الوصااااف هبذا العريب  الناو
  دُّ عَ ياُ  هذا كلعله ذاهتا اللغة من اساااااااااااتنباطي

ُ
 ذإ ةالعربي تعليم مشاااااااااااكالت من كىلاأل لةشاااااااااااك  امل

 نن قبل حىت ققاتشااااال كنصااال الوضاااع نصااال على البداية نم يتعرف نن الطالب على متَ اَ تَ ياَ 
 رمى(  كنن( كَ زَ حتاات  غَ  مسُ تَ لح تاُ (  غزانن   يعرفه املعجم يف الكلمااة عىنم على يكشااااااااااااااف

كنّن  ه(2 باليال ُتكتب الثاوية كننّ  آخرها يف باأللف ُتكتب كىلكنن األه  رمي( حتت لتمستُ 
 ماللاإل يف اططب هو ذلك كان  ذا إ(  اليائية ىسااامّ تُ  الواكية( كالثاوية األلف األكىل ُتساااّمى 
 حسانه مقاالت  .كنصعب شدن مهاكتعلّ  العربية اللغة تعليم يف  األمره كالكشف يف املعجم
 (40ه ص اة 1985يف اللغة كاألدبه 

قواعدهم  قعدكا حني دمالالق الناويني نأله الواحدل ةلاملسااااأ يف قوالاأل اختالفم .2
 من ءتل ة صور هنان لىع إليها كاكوظر ه ةناملتباي كخصائصها بص اهتا العربية اتاللهج نقاموا
 (147: 1984م  ءتار املشرتكة اللغات

 (ال  للجنس مع االساااااام النكرل  قد ذكر الناال الساااااام النا ية (ال  تكرار ذلك كمثال
 كالر عُ  صاااابُ كهي البنال على ال تع كالنّ  ي  َنكجُ  ع دَّلَ  كىلاأل ال اساااام على املعطوف الثاوية ةيالنا 

 ذكره ما كذلكك  (191ه صاااااااا اة 1997 ابن هشااااااااامه  .بي خاصااااااااة ةً لّ كذكركا لكل كجي ع  
 .يف بع  لغات العرب جَتُرّان (كمىته َلَعل  نن الناال

                                                
 .ا اليالب آخرها باأللف يشبي رمسهلعل الكاتب هنا يقصد باليال األلف اليت ُتشبي الياله ألن رمى ُتكت -2
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 الصاااار يةَ  ماكالسااااي بع  القواعد ه عليها قا يُ  القواعد بع ل ضااااوابل كجود عدم .3
 املاضاااااي ال عل صاااااايغةل املضااااااار  ال عل  عنيه دلر طَّ مُ  قاعدل :ني ضااااااوابل  يها وجدمنها ال تُ 

 :صيغ هي ثثال هلا  َاَعلَ 
 دكن ما سااَّ ال هو املضااار  عني ضااابلك  (يَ َعل : َاَعل ك (يَ ع لُ  : َاَعل ك (يَ ُعل : َاَعل  

و ساااااااي يف مصاااااااادر الثالثي اجملرد حيث تعتمد معر تي يف  مركبد األ (3 ضاااااااابل هلا يكون نن
 اليتمجو  التكسااري  يف تظهركال الضااوابل  بت ي نيضاااك ه ةكالُدرب ما على السااّ  مني كبريقساام  
يُغها نكثر من   تبلغ  قباكله  كما نشااااااااااااااار إىل ذلك الدكتور  خر الدين قباكلا  زوً ك ( 38صاااااااااااااا 

 نخرى مشكالت كهناك .عليها قا يُ  معيار كال هلا ضابل ال حيث (214ه ص اة 1988
 ليس هلا عالقة اا ملن بصدد دراستي.

  

                                                
ف األمسال كاأل عال ل خر الدين نن مصااادر الثالثي اجملرد قد لي ضاااوابل يُقا  عليها اوظر ما جال يف كتاب تصاااري ذهب بع  العلمال -3

 .132: قباكل  
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 النحو الوصفي والنحو الوظيفي  بينالفرق  2.1.3
 ةالبنيويّ  الوص ية املدرسة: هي ةرئيس مدار  ثالث إىلُتصنَّف  احلديثة غويةاللُّ  املدار م

 .التاليلية التوليدية (4 كالّنظريةكاملدرسة الوظي ية 

 املسااااااااتويات مجيع تتناكل امنّ كإ كحسااااااااب الناو دراسااااااااة على تقتصاااااااار الاملدار   كهذه
 العصاااااااااااااايليه  مالرتاكيب  كن اوالنّ  دراساااااااااااااااة يف الإ ةً يّ ل  جَ  ظهرُ تَ  ال ااختال اهت   نن بيد غويةاللُّ 

 (86ه ص اة 2006
 نيويةالب    يةلوصااامن مدرسااايت ا ل  كُ   وظرل هو الدراساااة هذه يف عليي الضاااول سااانسااالل كما
 ميدان يف كاقع ىلتي إوظري مج  رتَ ياُ  نن منها كل  اساااااااتطا  ككيفه الناو إىل الوظي ية كاملدرساااااااة

 .اللغةتعليم 
 : الوصفية المدرسة 2.1.3.1
بينها بعالقات  بل  يماتمن العالقات اليت تر  وظامٌ  اللغة نناملدرسااااااااااااااة الوصاااااااااااااا ية  ترى

 ىلإ تنتهي حىتمة الكل ىلإ اجلملة إىل الكالم من تبدنه االختالف نك التوا ق من ضااااااااااااااويةعُ 
 .غةاللّ صوتية يف  حدلكَ  ألصغر املميزل السمة

 نيةينظر إىل الب   وري  صُ  شكلي املدرسة هذه وظر يف  الناو: الوص ية املدرسة يف الناو
بني الكلمات يف  الناشئةمث يصف العالقات ه معينة سسمث يصن ها على نُ ه الل ظيةالشكلية 

 ناوما نريد مقاروة ال إذاك  (86ه صاااااااااا اة 2006 العصاااااااااايليه  .موضااااااااااوعيااجلملة كصاااااااااا ا 
 يلتقي يكاد حلديثةيف املدرساااااااة ا الوصااااااا ي الناو م هوم بد  إونا العريب الناو مع الوصااااااا ي

 يهتم كملامل سااااااااااااارل لرتاكيب امل ردات  املنطقيةالذي يهتم بالعالقات مالتقليدي  العريب الناوك 
 (58ه ص اة 2013 التميميه  مباملعاين املتاققة من استخدام اللغة 

                                                
 .ألن الكاتب يتادث عن ثالث مدار  لعل السياق يقتضي  املدرسة( -4
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  :الوظيفية المدرسة 2.1.3.2
اهتمت هذه املدرسة بالت سري الوظي ي اهتماما ي وق اهتمام املدار  األخرى املعاصر 

 اللغة اسااااااتعمال كي ية  على زتكَّ  ر ه ي   ساااااا  وَ  غوياللّ  النظام دراسااااااة عن ن صاااااالهلا اهتماما ال يَ 
التاليل الناوي ك  هبا ن راد اجملتمع لتاقيق نهداف معينة يساااااااتعني اتصاااااااال كسااااااايلة بوصااااااا ها

 يف اللغة تؤديها اليت الوظائف بيان يف يناصااااااار -وظر هذه املدرساااااااة  يف -الوظي ي للجملة 
 :أويب  يعر  وُ  الوظي ي الناو  إن علييك  (87ه صاااااااااااااا اة 2006 العصاااااااااااااايليه  .اللغوية البيئة

ني ه على الااادكر الاااذي تلعباااي الكلماااات نك العباااارات يف اجلملاااة قتصااااااااااااااري الالاااذي  الناوم
 من ازلً ألن هااذه الوظااائف ال متثاال إال جُ  (امل عولك   نك الناويااة كااال اااعاال ةالوظااائف الرتكيبياا

حبياث  هالتاداكلياةك  هي الوظاائف الاداللياة ةتبليغيانك مقاامياة  تت ااعال مع كظاائف نخرىه كال
اليت تساااتعمل هذه  (التواصاااليةات اللغوية باألغراض التبليغية  وية للعبار ترتابل اطصاااائص البني

كبتطبيق الناو الوظي ي  (42ه صاا اة 2006-2005 بعطيشه  .العبارات كساايلة لبلوغها
 كدراسااة  للناو األساااسااية الوظي ة بني  تُ  اليت دعجمموعة القوام :معناه يكون على الناو العريب

كظائف الكلمات داخل ك ه التعليقك  للربله املعاين حاملة بوصاا ها األدكاتك  احلركف كظائف
ما يسااااااااعد على  كل  ك  إوشاااااااالك  ربكظائف اجلمل العامة من خك ه تعديةك  إساااااااناد من يبالرتاك

 ميادينه  .م املقاامك  املقاالباالربل بني  فعرَ ندال الوظي ياة اإلبالغياة العااماة للغاة يف إطاار ماا يُ 
2009) 

 تردد قدميةإليي الناو الوظي ي من خالل وا ذل املدار  احلديثة كاوت دعول  كما وادى
 متعلميي من للناشاااااائة الناو يكون بأن تطالبه الساااااانني مئات منذ العريب الناو يف صااااااداها

منما  اجلاحظ قولي دقائقي يف اطوض دكن دراسااااااااتي من املنشااااااااودل الغاية إىل هبم يبلغ ميايتعل
من ك ه اللان  احش من السااالمة إىل يؤديي ما بقدر إال مني الصاايب قلب بي تشااغل  ال الناو

 ذلك على زاد اممّ ك ه شيل إن كضعيك ه نوشده إن شعرك  مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبي
كعويص  البار . التعبريك  الصاااادق اطربك  الشااااهدك  املثل ركاية من بي نكىل هو عما لةَمشاااغ  هو

 الدعوتني  ماتوىإًذا  (2009 ميدينه  .مشيل إليي كال يُا حطَريف املعامالت  ديال جيُ  الناو
مقدار  يف الذي دعا إليي اجلاحظيلتقي مع  التعليمي(الناو  كما يساااااااامىه الوصاااااااا ي  الناو
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 اعخرين مع التواصاااااال من حاجتي بلوغ على يعيني الذيك  للمتعلم يُقدَّم نن جيب يذالناو ال
  :هلبشهذا يقول م مرها رد  يفك ه يسمع ما  هم من ميكنيك 

هبا املرل  واجييُ  مادل هي بل للا ظ مادل جمرد نهنا على الناوية املعارف إىل رنظَ يُ  ال
يطمع الناو الوظي ي ه اطالق كاستعماهلا قل مع اللغة  لقائيالت   احلوارمن نجل ك ه احلواريف 

 (2009 بيبيةه  مإبازها حسب كاستعماهلاإىل التعيني يف معر ة األشكال 
 الفوارق بين المدرستين: 2.1.3.3

 تبدكينهما بضاااول ما سااابق ذكره من عرض للناو الوصااا ي الوظي يه  إن ال وارق  يفك
 :يلي  يما
لتعلُّم اللغة كليسااااااات  الناو الوظي ي لقواعد اللغة على نهنا كسااااااايلةينظر : الوظيفيالنحو  -

 تتَّسم باعيت: هد ا

 .مترتكز على الرتاكيب املركزية دكن اهلامشية .1
 .تقد م اللغة على القاعدل .2
 ترتكز على مواطن كقو  اططأ. .3
 كإمّنا تتسم بالسهولة كالبساطة. هال تتسم بالتوصيف كالت صيالت .4
 ارتباطا باحلاجات االتصالية. األكثر ترتكز على اجلواوب .5
ىل الشاامول كال يسااعى َمدخال يساالكي املتعلم الكتساااب اللغة ال يطمع إ تُاَعدُّ القواعد .6

 .إليي
كيعتماد على مبادن  هما مُيكن تعليماي ال على ما جيب تعليماي علىالقواعد قوم هذه ت .7

 (193ص اة هه 1431 ال وزانه  الشيو م.
ه اللساااان ميكاويزمات كحتليل كخصاااائص نياتب   يف الباث إىل يهدفم :الوصكككفيالنحو  -

لتعميق  همنا بطبيعة  كمعاجلة مشاااااكليتطوره  كمراقبة مساااااره تعماهلاكتركيبها كمسااااتويات اساااا
 هالوص ي ميهتم بالشمول كاالستقصالالناو  نن رىو لذا (2009 بيبيةه م ه اإلوساويةاللغة 

هه 1431 ال وزانه كقد يشاااتمل على التعقيدات كالصاااعوبة م ه كيهتم بالتاكيل كالت صااايالت
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 يما بينها  الرتاكيبعن نن الناو الوصاااااااا ي ال خير   من ذلك ظولا كلعلنا (193صاااااااا اة 
 .و سهادكن إعطال االعتبار ألية ن كار نخرى خارجة عن اللغة 

الناو الوظي ي يظهر لنا جليا نن دار  العربية ك  مع معر ة ال ارق بني الناو الوصاااا يك 
 نحو  إىل الناو الوظي ي من ذلك الناو الذي يغو  يف ت صاااااااااااااايالتبغريها من الناطقني 

نميا كان م هوم الناو  نان  :األسااااااااااااااتاذ صااااااااااااااالح الدين جماكريقول ه منها ائلط ال دقائقك 
 يبترتك  اجلملة ببنال ترتبل اليت عدالقواك  إىل وو  من الناو -يف البداية  خاصااااااااااااااةك  -حباجة 

الرتكيز على هذا النو  من العمل اللغوي نكثر من الرتكيز على نكاخر الكلمات ك ه الكلمات
 الناطقني غري من املتعلمني على يشاااااااق يلي الذهذا العمل العقه من عمل عقلي ذلك يفملا 

 الوظي ي بالناو سااامىيُ  ما إىل الوصاااول ذلك من القصاااد لعلك  األسااااساااية املرحلة يف بالعربية
  يي التمسااناك  منها جدكى ال اليت التخرجياتك  العامل  لساا ات من جردواه الذي الناو ذلك

 .(288ه ص اة 1985 الّناقةه  .الضبل سالمةك  الكتابةك  الكالم صاة على عيننايُ  ما
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 مستوياتال حسبتوزيع المهارات النحوية  2.1.4
ف مسااااااااااااااتويات تنطلق كثري من مناهج تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها بتصااااااااااااااني

مااا األمريكيه ك املرجعي  : اإلطااار املرجعي األركيب كاإلطااارعليمهااا اللغااة العربيااة من إطااارينيت
األركيب املرجعي اإلطااار هو كيااة املناااهج يف إدارل التعليم الااديين يف كزارل الرتبيااة الرت  إدارلتتبعااي 

: ملساااتويات إىل ثالثةالذي يقسااام ا يف تصااانيف مساااتويات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
ر  حتت كل مستوى ندك من كّل مستوى شقني ندىن كنعلى  م كجعلاملبتدئ كاملتوسل كاملتقد  

جبامعة نم القرى يف  ة العربيةمعهد تعليم اللغكقد قام  هعامة ينبغي هلا نن حُتّقق لغويةً  انهدا ً 
كاعتمد املعهد يف بنال هعربية لغري الناطقني هبامكة املكرمة بوضااااااااااااااع كثيقة بنال منهج اللغة ال

امااة لكاال مسااااااااااااااتوى العاا ويااةاملنهج على اإلطااار املرجعي األركيب كقااام بتاااديااد األهااداف اللغ
 جالت على الناو التايل:

 :المبتدئ والمتوسط للمستوييناألهداف اللغوية العامة  2.1.4.1
  :ننذا املستوى على الدار  نن يكون قادرا يف هناية ه من توقعيُ  :المبتدئ)أ( المستوى 

 .قصريل كمجل كعباراتي هم ما يستمع إليي من كلمات م .1
 .بطريقة صاياة كالكلمات   األصواتَ  قينط   .2
 .مستواه عادليُ ما  نك املقرر كتابي  من بالشكل مضبوطة وصوصا يقرن .3
 املواقف يف لالتواصاااااااااااااا على عينيتُ  اليت كالتعابرييسااااااااااااااتخدم يف حديثي بع  األل اا   .4

 .احلياتية
 .املناسبة غويةاللُّ  الرتاكيب يستخدم .5
 .إليي يستمع ملا الرئيسة األ كار  هم .6
 .يقرن ملا الرئيسة األ كار ددحيُ  .7
 .القصريل القصص قرالل على قدرتي ينمّ يُ   .8
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 عمر الصااااااديق كعزالدين بشااااااريه  .ماألساااااااسااااااية ماللكاإلبع  قواعد الناو  فوظ  ي .9
 ه(1436كآخركنه 

 :المتوسطالعامة للمستوى  األهداف)ب( 

  :ننمن الدار  يف هناية هذا املستوى  عوقَّ تَ ياُ 
 .األ كار الرئيسة ملا يستمع إليي ي همم .1
 .األ كار الرئيسة ملا يقرن ددحيُ  .2
 .السهلة للمتعة الشخصية لالقصص القصري  يقرن .3
مساااااااتخدما بع  ه حقيقةموضاااااااوعات قصاااااااريل يف كصاااااااف صاااااااور نك نماكن  يكتب .4

 .عالمات الرتقيم
 .قواعد الناو األساسية يستخدم .5
 .مالل الرئيسةقواعد اإل يستخدم .6
 .عن مشاعره يف بع  املواقف احلياتية رب  يُع .7
 عمر الصاااااااااااااااديق كعزالدين بشااااااااااااااريه  .مبع  املظاهر الثقا ية للدكل العربية يتعرف .8

 ه(1436كآخركنه 
ن مهارات اللغة على تلك األهداف اللغوية العامة كضاااااااعت الوثيقة لكل مهارل م النكب

 ا خاصاااة لعناصااار ككضاااعت كذلك نهدا هاألربع نهدا ا خاصاااة حتقق األهداف الّلغوية العامة
ع املهاااارات الاااذي ( كقاااامااات بتوزياللغاااة الثالثاااة   األصااااااااااااااواته امل رداته الرتاكياااب الناوياااة

ساااااة هي توزيع ك قا لتلك األهدافه كما يعين هذه الدرا سااااايدرساااااها الطالب يف كل مساااااتوى
لثاووية يف مدار  األئمة ألن طالب املرحلة ا هالرتاكيب الناوية يف املستوى املبتدئ كاملتوسل

ة يف الوثيقة على كقد جال توزيع الرتاكيب الناوي .كاططبال سااااااايقف عند املساااااااتوى املتوسااااااال
 :الناو اعيت
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   معهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرىتوزيع التراكيب النحوية حسب وثيقة 
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   معهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرىتوزيع التراكيب النحوية حسب وثيقة 
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 بية بجامعة أم القرىمعهد تعليم اللغة العر توزيع التراكيب النحوية حسب وثيقة 
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  بية بجامعة أم القرىمعهد تعليم اللغة العر توزيع التراكيب النحوية حسب وثيقة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الناطقني كممّا ُيالحظ على هذا التوزيع نوّي قّدم املهارات اليت حيتاجها دار  العربية من 
كمع حاجة بغريها يف املستويني املبتدئ كاملتوسل اا بتوا ق مع األهداف العامة املراد حتقيقها 

م يف الوقت بني للطالب كاملعلالناحية الوظي ّية يف الرتكيب كي ه لكن تقدميي مل ُيشااار إىلاملتعلم
ما نشااااااار إليي مثال ذلك  هاملواقف االتصااااااالية اليت يتعامل  يها ق و سااااااي كي ية اسااااااتخدامي كَ 

دكن نن ُيشاااري هنن يساااتخدم  عل األمر مع امل عول بي هنن يساااتخدم امل عول بي :توزيع الوثيقة
ككااذلااك األمر لألحرف  هإىل الوظي ااة اليت يؤديهااا كاال من امل عول بااي ك عاال األمر يف اجلملااة

صااب والناسااخة اليت مجع بينها توزيع الوثيقة ألهنا تقوم بعمل يف كاحد يف اجلملة االمسية كهو 
و سااااااي ينطبق على ندكات وصااااااب  األمرمنها ك   دكن اإلشااااااارل إىل كظي ة كلاملتبدن كر ع اطرب
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ا  على ذلك كيق هال عل املضار  مع نن كظائف استخدامها ءتل ة كإن كاوت تت ق بالعمل
ليساااااااتخدمها  هالعديد من املهارات اليت ذكرهتا الوثيقة كمل توضاااااااع الوظي ة تقوم هبا يف اجلملة

 .املتعلم حسب املوقف االتصايل الذي يتعرض إليي
 نظور كظي يمالبااااحاااث بتقااادمي اقرتاح للرتاكياااب الناوياااة  املهاااارات( من  لاااذلاااك قاااام

من تدريس الناو كما  ى حتقيق الغاية املنشاااودللتعني املعلم عل هللمساااتوى املبتدئ كاملتوسااال
املهارات ما جال  توزيعيف  املباث األكل كالثالث من هذا ال صاااااال مقت يا يف إىل ذلك نشااااااار

ألم يف التمهيدي: ايف كثيقة معهد نم القرى كما جال من توزيع للمهارت يف ساالساالة اللسااان 
 .ألكل كالثاينا :كاملبتدئ: األكل كالثاين كاملتوسلهاألكل كالثاين
 :لمهارات المقترحة من منظور وظيفيا 2.1.4.3

 A1 دنىالمبتدئ األ المستوى

 الوظيفي   األداء أسلوب وأمثلتها المهارة م

 الجملة نواة: أوال   1
  :االسمية الجملة

 + خرب  مبتدن
 حممد كرمي  :األمثلة
 جمتهد  الطالب

 لااةمج  للخرب إ ااادهتااا واااحيااة من هلاااتناااكُ  -
 (خربية

طرب على املعىن الذي يقوم بي االتأكيد  -
اردل هو متاااام املعىن من خالل األمثلاااة الو ك 

كور ملعىن املااذ التطّرق إىل ايف الاادر  دكن 
 .القاعدل الناوية للمبتدن كاطرب يف
 القائمةالتأكيد على ماجلملة البسااااااااااااايطة -

اد كحدمها دكن عناصااااااار على ركين اإلسااااااان
ناد نك إضاااااااااااااااا ية تكون  قيدا على اإلساااااااااااااا

 موسعة ألحد عنصرييم 
 (92ه ص اة 1988 مللةه 
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  :ال علية اجلملة 2
 ال اعل+  ال عل

 مد حم ذهب -
  يذهب حممد -

ة  مجلااا للخرب إ اااادهتاااا وااااحياااة من هلااااتنااااكُ 
 .(خربية

ل عل التأكيد على املعىن الذي يقوم بي ا -
حيماال داللااة على ك  احلاادث على نوااي ياادل

اعاال من  اا لاايباُادَّ  النن هااذا ال عاال ك  الزمن
 صالنمن خالل األمثلة اليت ترد يف سياق 

 يف البدلك  للغويا لشااااااارحالتطّرق إىل ا دكن
  .الغائب املذكر املاضي

كااال لالرتكيز على إبراز احلركاااة األخريل  -
هي الضاااااااااااااامااة ك  ال اااعالك  اطربك  من املبتاادن
  للم رد( 

كيف مع الضمير   :االستفهام أداة 3
  (الالحقة)المتصل 

 .للمخاطب امللكية(  ك
  ؟ك+يد كيف:  األمثلة

  ؟ككيف حال+
 ؟+ككيف نبو

من خالل  (كيف على معىن  التاااأكياااد -
 .سياق اجلملة

 .يف إطار اجلملة االمسية استخدامها -
 بني ضاااااااااااااامري امللكيااااة معك  بينهااااا بلالرَّ  -

 .االسم

  لمالمتك ياء: الملكية سلوبأ 4
 +ي م يدا: كتابمثلةاأل
 ي كرمي +ابن
 تهد +ي جماخن

تلاق ه الحقااااة هنااااان على اليااااال عرض -
ل يمعىن ملكية املتكل م للشاااااااااااا كت يد خرهآ

 الي امسي متصل ضمري وين ىلإ التطّرق دكن
 نك إىل إعراهبا.ه املتكلم
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 الذي احلرف صوت ىلإ املعلم إشارل - +ي بجال ن
 .قبل اليال

 بالرتكيب سلوباأل هذا ربل ضركرل -
 قبلي كذلك باستخدام نمسال  يها الذي
  .ليةيف اجلمل االمسية كال ع ملتكلما يال

)ي(  سبةن  ال   ياء: النسب سلوبأ 5
 ي  + ترك وان
  ترك + ي   وتن

  هو ترك + ي  
 ةٌ يابان + يَّ  سيارلٌ 

 li  lıيال النسب يف اللغة الرتكية يقابل -

ıraklıyım)  
 اجلملة طارإ يف النساابة ساالوبن در يُ  -

 اليت تؤدي معىن اإلخباااااااار :االمسياااااااة
 نساااااالوب باسااااااتخدام هام هوملتثبيت 
 .النسب

عدم قصاار اسااتخدام يال النسااب على  -
  . قلاجلنسية 

، هذه – هذا: شكككككارةاإل سكككككلوبأ 6
  لى المؤنثإشارة إلبدء ا

 هذا تركي 
  هذه تركية

 هذا قلمي 
  هذه سياريت

 اللكالتااأويااث من خ على التااذكري زركَّ يُ  -
 اإلشارل يامس
 لةاجلم طارإ يف شااااااااااااااارلاإل نمسال ُتدرَّ  -

خدم تَ سكيُ  اإلخبار معىن ؤدياليت تُ  االمسية
كالنساااااااااااااابااااة لتثبياااات معهااااا لواحق امللكيااااة 

 .معاويها يف اجلملة

معلومة  صككككحة عن االسككككتفهام - 7
 ما

ن من خالل األمثلة ن البللطّ  التوضيع -
 ليةكال عمع اجلملة االمسية  ستخدمتُ  (هل 

 اإلجابةك  ما معلومة صااااااااااةعن  للساااااااااؤال
  ال(نك (وعم  با تكون عنها
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 (ه ل)بكككككككككككككككككك  :االسكككككككتفهام أداة -
 .)ال(وأ بك )نعم( جابةواإل
  ال/  وعم ؟تركيّ  هذا هل -
  ال/  وعم هل هذه سياريت؟ -
  ال/  وعم يب؟ن جال هل -
  ما امسك؟ -

 ما معلومة عن االست هام
 (ما  االست هام ندال -
  .تركية جنسييت جنسيتك؟ ما-
  ؟يف االمتاان صديقك  عل ما

 االمتاان يف بع صديقي

 األمثلة ننّ خالل  منالتوضيع للطالب  -
 يةكال عل االمسية اجلملة مع تساااااتخدم (ما 

 اعليه اإلجابة كنن ما معلومة عن للساااؤال
 .عنها االست سار املراد باملعلومة تكون

اجلملاااة االمسياااة يف  (هااال اسااااااااااااااتخااادام  -
ه ي  ةامللكي لواحق  يها متضااامَّنةً كال علية 

 .سبالنّ  يالك  (ك
 

 المفرد بصكككيغة واإلخبار التحد ث 8
 المتكل م :عن

 .الغائب المخاطب
 وااان  للمااذكر كاملؤوااث( انواا :املتكّلم
 نوا تركيةتركّي 

 وااات  ن (للماااذكر  نواااتَ  املخااااطاااب:
  نوت  تركية تركيّ  نوتَ  (للمؤوث 
 تركيّ هو  (للمذكر هو  :الغائب 
  .هي تركيَّة (للمؤوث  هي 

 

 ينو األمثلة خالل من للطّالب التوضيع -
 نك و سااااااااااااااااااي عن التااااادث يريااااد حينمااااا

 يتااادث نك آخر شااااااااااااااخص مع يتااادث
 الكلمات هذه يستخدم  إوي شخص عن

 لالدخو  دكن ضاااااااااامائر امسها نن كيعل ُمُهم
 .ُنخرى ت اصيل يف
إطار  ضاااااااااااااامنالضاااااااااااااامائر  هذه تدر  -

 ليتا التعابري اساااااااااااتخدام معاجلملة االمسية 
 نذه يف (امللكية كالنسااابة  لتثبيتها تمضااا

 . الطالب
  الرتكيةمقابلة هذه الضمائر باللغة  -
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  BEN :نوا
    SEN :وتن

  O: هي ههو 

 ةالعربي للغةالطالب نن لالتأكيد  جيب -
 هذاك  ثىناملك  امل ردك  كاملؤوث املذكر بني متيز
 إىل يصاااال بالعربية الضاااامائر عدد جعل ما

ر بينما ال تتجاكز عدد الضمائ اضمري  12
 .ضمائر6يف اللغة الرتكية 

 نوااي عنااد التااأويااثإىل  اإلشاااااااااااااااارلينبغي  -
 .موضيف  ل( التال املربوطة يف آخر االس

بما ، الزمن الماضيعن  تحدثال 9.1
، المخاطب، يخص المتكلم

مع  الفعل م: باستخداالغائب
 .اللواحق

يف آخاره  وجااااااادُ ال ياُ  .ذهاااااااب هاو
  .الحقة

يف آخره  وجاادُ يُ  .ت  ذهااب +  هي
 الساكنة(  أويثالتّ  تال  .الحقة

يف آخره  وجااادُ يُ  .تُ +  هااابح ذَ  نواااا
  .الحقة
يف آخره  وجدُ يُ . ت   + هبح ذَ  نوتَ 

 الحقة 

للطالب من خالل األمثلة  وضاااااااااااااايعالتّ  -
 .املاضي ال علزمن 
رتكية ال عل املاضي يف اللغة ال قابلييُ  -

GEÇMİŞ ZMAN 
الضاااااااااااااامري املن صااااااااااااااال ااا يقاابلاي من  بلُ رَ 

  .الضمري املتصل
ضااي على اللواحق يف ال عل املا التأكيد -

 .ويثالرتكيز على التأك  تأيت يف آخر ال عل
للتأكيد  (من االسااااااات هامية  اساااااااتخدام -

  .على  اعلية التال املتاركة
 يةاالمس  اجلملة وظام بنال على التأكيد -
 (ال عليةك 
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 يف آخره دُ وجَ يُ  .ت  +  هبح ذَ  نوت  
 الحقة 

9.2 
 

 حالي   ح د ث   عن ثالتحد  
أو ح د ث  مت كر ر  ، الوقوع
 بما ُمست قب ل  الوقوع   أو، الُوقوع

، بالمخاط  ، المتكلم ص  خُ ي  
 الفعل باستخدام: الغائب
 .قح  واالل  و  الل واص ق مع الُمضار ع
 حايلُّ  املضاااااااااااااااار  ال عل 

  :كاملتكرر الوقو  الوقو 
 (هو الرجل إىل البيت  + ذحهبُ  ي  

 .نكلي يف جالت قةالالص
 (هي  املرنل إىل البيت بُ هَ + ذح  تَ 

  .يلنكّ  يف جالتح  قةالالص
  إىل البيت بُ هَ + ذح  تَ  نوتَ 
  .نّكلي يف جالتح  ةقَ ص  الال
 البيت إىل ين+  ذحهب+  تَ  نوت  

الحقااة ك  يف نّكلااي ح جااالت قااةالصاااااااااااااا  
  .آخره يف تجالَ 

عل على املدر  نن ينتبي إىل نن ال  جيب -
 :تي عدل نزمنةاملضار  تندر  حت

 حدث عن  لإل صاااااااااااح لإلعراب يأيت .1
 كاقعا كاسااااااااااااااتمر التكلم عند كقوعي جرى
  إبراهيم  (بااااااااحلاااااااال وااااااادعوه ماااااااا كهاااااااذا

  (32ه ص اة 1983السامرائيه 
إىل نن احلدث يقع كثريا  هو  ُيشااااااااااااريك  .2

لكنااي حياادث يف ك  ال حياادث يف زمن معني
ه 1983  إبراهيم السااااااااااامرائيه  كل زمن

 كل  القهول نشاااااااااااارب :مثل (32صاااااااااااا اة 
 . صباح

 كاقع احلاااادث نن عن إلعرابل كيااااأيت .3
السااااااامرائيه    إبراهيم االسااااااتقبال زحي   يف

نشاارب القهول بعد  (32ه صاا اة 1983
  .العشال

ليس ال عااال املضاااااااااااااااااار  يقاااابااال يف اللغاااة ك 
ني احلاااال ه   ŞİMDİKİ ZAMANالرتكياااة 

 ال تدل على الزمن.ك   كلمة مضار  اسم
 :الاااارتكااااياااااااة الاااالااااغاااااااة يف لالاااا ااااعااااااا كنن -

GELECEK – GENİŞ – ŞİMDİKİ 
ZAMAN  

 :الوقو  املستقبل املضار  ال عل
 . قل على   ( رُ صَ قتَ يُ 
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 = سيذهب  هبذح + يَ   َ  – وَ هُ 

   + تذهب = ستذهب  – يَ ه  

 + نذهب = سأذهب  َ  – نوا

   + تذهب = ستذهب  – نوتَ 

  + تااااذهااااب + ين =  – نواااات  
  .ستذهبني

 املسااااااااااااااتمر نك الااااااادائمك  احلاااااااال يعين
املسااااااااااااااتقبااال يقاااابلاااي  عااال كاحاااد هو ك 

 سااااااعود سااااااويلم الشااااااامانه املضااااااار  
 (113ه ص اة 1994

 املستمرك  احلايل الزمن نن التنبيي جيب -
 اجلملة بنال منمعناه  يتاصل املستقبلك 

ه ص اة 1983  إبراهيم السامرائيه 
 بإضا ة يعرف املستقبل-( 5  (34

 السني.   ( هيك  نكلي يف الحقة

 الطلب أسلوب 10
 المخاطب)من  الفعل طلب .1

 (فقط
طلااااب  (5 مراسااااااااااااااتخاااادام  عاااال األ

 .ال عل من امل رد
 .احلليب تشربُ  -

 احلليب. ا شَربح 
 .ثيابك تَلبسُ  -

 .ثيابك ا لَبس
 .طعامك أكلت -

 .كطعامَ  ُكلح 

 يُؤخذ األمر  عل نن للطالب اإليضاااااااح -
 .للمخاطبمن ال عل املضار  

 كان  كإذا( ت  املضاااارعة حرفُ  حُيَذفُ  -
 . الوصل هبمزل يؤتى ساكنا األكل احلرف

 حرف بعاااااااد الااااااذي احلرف كااااااان  إذا -
 .الوصل هبمزل يؤتى ال متاركا املضارعة

 نن الطالب على يُاؤَّكد نن الضاااااركرل من -
ي مر عااال األ ن أل قله  للمخااااطاااب ُموجاااّ

 خر.الطلب ال يكون إال من شخص آ
 عالمةالحظ الطالب الضااركرل نن يُ  من -

كهاااااي  األمااااار  اااااعااااااال يف األخاااااري احلااااارف
 السكون. 

                                                
 ( وقال عن معاين الناو: كهو طلب ال عل بصيغة ءصوصة.7/58كرد عند ابن يعيش   -5
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 بزيادة الفعلية الجملة توسيع 11.1
  با( المفعول) الفاعل نتيجة فعل
 (1984 اجلواريه 

 االستفهام ماذا  أداة استخدام -أ
  ؟حممد قرن ماذا. ..قرن حممد

 .الكتاب حممد قرن
 

 ىلإالتطّرق بي دكن  امل عولُ   ُ رَّ دَ يُ  -
 لكم  على نوي مُ   ُ رَّ دَ يُ ك  معناهك  ملصطلعا

 .وتيجة ل عل ال اعل للمعىن
يد لتأك( ماذا   هامندال االسااات خدمساااتَ تُ  -

 .دكوينن اجلملة ال تتم بك  معىن امل عول بي
 املااااضااااااااااااااي ال عااال مع بااايامل عول  يطبق -
 .املستقبلك  احلاضر زمنييب :املضار ك 
 األخري رفاحلاملعلم إىل نن صوت  يشري-

 .ال تاة هوك  قصري صوت هو بي امل عول

 ةالفعلية بزياد الجملة توسيع أ. 11.2
 لتبيين (على، في) الجر حرف
 استخدامك الحدث وقوع مكان

  )أين( اسم االستفهام
  الكتاب حممد قرن
  ؟الكتاب حممد قرن نين

 قرن حممد الكتاب يف البيت
  .حممد جلس

  ؟نين جلس حممد
 حممد على الكرسي  جلس
 ةالفعلية بزياد الجملة توسيع ب.

 زمن تبيينحرف الجر )في( ل
 .الفعلع و قو 

 خالل من( علىه يف اجلر حرف  رَّ دَ يُ  -
ث على كقو  احلد ندالي مابأهن ياقالساااااااااا  

 يف مكان ما 
ين( بأدال االست هام  ن سؤالٌ  حُ رَ طح يُ  -

ه ناملكاعن  االست هامعلى ( نين  لداللة
ه املكاوية على الظر ية (يف  داللةلك 

  .على االستعالل (على  كداللة
 (مىت  االساااااااااااات هام بأدال سااااااااااااؤال يُطرَح -

  .الزماوية ر يةالظَّ  على لداللتها
 لنيعال    مع (نين ندال االساات هام  تطبيق -

 ك   املاضااااي
ُ
  مع ضااااار امل

ُ
 ك  تكلمامل

ُ
 باطَ خامل

  (الغائبك 
 رياألخ احلرف حركة نناملعلم إىل  إشاارل -
 .هي الكسرل ر  اجلَ  حرف بعد االسم يف
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  ؟الكتاب حممد رنق مىت
 حممد الكتاب يف الليل  قرن

يااة على وظااام بنااال اجلملااة ال عل التااأكيااد -
  .يف ذهن الطالب حىت تستقرّ 

 الفعلية بزيادة الجملة توسيع  11.3
على  ( للداللة)إلىالجر  حرف

  اضل غاية المعنى انتهاء 
 (2002السامرائي ه 

 حممد ذهب
  ؟حممد ذهب نين

 .ذهب حممد إىل السوق
 

 

 خالل من إىل(  اجلر حرف معىن شااااارح -
على معنااااهاااا: اوتهاااال  داللاااةللااا الساااااااااااااايااااق

 من املعااااين هاااذه على التاااأكيااادك ه الغااااياااة
ه نين االساااااااااااات هام دالن اسااااااااااااتخدام خالل

 .البيف ذهن الطّ  ليرتسخ معناها
 الا اعااااااال ماع إىل(  اجلار حارف تاطاباياق -

 – املتكلم  الثالث حاااالتااي يف املاااضااااااااااااااي
 ككااذلااك (املؤوااثه الغااائااب – املخاااطااب

 .املضار  ال عل
 مع ال عليااااة اجلملااااة بنااااال وظااااام تااااأكيااااد -

 .الطالب ذهن يف تستقر حىت اجلر حركف

 الفعلية بزيادة الجملة توسيع 11.4
للداللة  (خلف – أمام) ينفالظر 

 على مكان وقوع الحدث.
  ؟نين جلستَ  .جلستُ 
 .البار نمامَ  جلسحتُ 
خلف  كق ااتُ  ؟كق ااتَ  نينَ  .كق ااتُ 
 .البيت

نوي  الظرف من خالل السااااااااااااااياق ُيدَّر ُ  -
 كقو  اساااااااااااااام يااادل على زماااان نك مكاااان

ذلاااااااك بااااااااسااااااااااااااتخااااااادام ندال ك  (6 احلااااااادث
لتزداد اجلملة ال علية ه (نين  االساااااااااااااات هام

 .كضوحا
حركاااااااة احلرف األخري يف الظرف  إبراز -

 دكن اإلشارل إىل إعرابي 

                                                
تي كمتام التعريف هو  اسام  ضالة جزل من تعريف الدكتور  اضال الساامرائي للظرف ه كقد نكردوا اجلزل ليتناساب مع  هم الطالب كحاج -6

 157يدل على زمان نك مكان كقو  احلدثه نك مقدارمها نك عددمهاه اوظر معاين الناو  
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 كتايب نمام البار   قرنت -
 

 

يااة على وظااام بنااال اجلملااة ال عل التااأكيااد -
  .مع الظرف حىت تستقر يف ذهن الطالب

 مع حاااااالهتااااا يف بنوعيهااااا األ عااااال تطبيق
 .الظرف

 الفعلية بزيادة الجملة توسيع   11.5
 مساء   –ظرف الزمان )صباحا 

 زمن لتحديد (اليوم – اغد   –
 االستفهام أداة+  الحدث وقوع
 )متى(

 ؟الكتاب مىت قرنتَ  .الكتاب رنتُ ق
 الكتاب صباحا  قرنتُ 

  .القهول نشرب -
 ؟تشرب القهول مىت -
  نشرب القهول مسال  -

 .إسطنبول إىل سأذهب-
  ؟سطنبولمىت ستذهب إىل إ-
 اسأذهب غدً - 
 .إسطنبولإىل  نسا ر -
  ؟مىت تسا ر إىل إسطنبول-
  سطنبولإ نسا ر اليوم إىل-

 كرهذ   مَتَّ  ااااا ماااانمعىن ظرف الزَّ  ياااَُدرَّ ُ  -
من تعريف يف ظرف املكااااااان من خالل 

 خالل من معناه ىعل التأكيدك  السااااااااااااااياق
 (مىت  االست هام ندال
 .يف ظرف املكان رَ ك  ُذ  ما تطبيق -
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 الفعليككة بزيككادة الجملككة توسككككككككككيع 11.6
فة  مع الفاعل والمفعول با الصككككككك 

لزيككككادة )نتيجككككة فعككككل الفككككاعككككل( 
 داةبكك  واالسككككككككككتفهككام اإليضككككككككككككا 
 أي   االستفهام

 .الطالب بع -
 ؟ني الطالب بع -
 .اجملتهد الطالب بع -
 ...الشاي نشرب -
 تشرب؟ الشاي نيَّ  -
 .خضراأل الشاي نشرب -
 .الطالب بع -
 ؟بع بالطال نيُّ  -
 .اجملتهد الطالب بع -

 

 الصاااااااااا ة لعطَ صااااااااااح مُ  ننّ  للطالب يُذحَكر -
عليي  قُ طلَ يُ يف قواعد اللغة الرتكية كَ  دُ وجَ يُ 
 Sıfat). 
 كظاااااائف حااااادىإ نن للطاااااالاااااب بنّي يُ  -

 مثلةاأل خالل من املعىن يضاااااااحإ الصاااااا ة
 :ناكبقول كثريل  وواعين  الشاااااااااااااي: املذكورل

 .مقصود نفاألخضر نك ص  
  بقولنااا صاااااااااااااانااافنالطالب هم  ككااذلااك

 ( املقصود  بالطالب اناكضَّ  (اجملتهد 
 ريلخاأل احركاهت   نن إىل املعلم ريشاااااااااااااايُ  -
 الكلمااة يف خرياأل احلرف حركااة شااااااااااااااباايتُ 

شااااكلها من حيث كجود  كننه قبلها اليت
يف نكل الكلماااااااة كالتاااااااال يف آخر   نل(

 .االسم يف تكون دتج  كُ  نإ الكلمة

 مع ال عليااة اجلملااة وظااام البناا أكياادتاا -
 ابقةالساااااّ  باملهارات كربطها ة َ الصااااا   جودكُ 

 (كاملضار  املاضي   عالاأل جبميع

  
 
 
 
 

 لحاضككروا الماضككي الحدث يُ ف  نك  
 الماضككي الفعل نفي) والمسككتقبل
  (والمضارع

 ملةاجل ساااااياق خالل من الن ي عرض -
 كهذاه الشااايل كجود عدم على يدل كنوي
 خالل من الن ي يف تااااأكيااااده جيااااب مااااا

 األمثلة كل  يف الذهاب  ادثه األمثلة
 .موجودا ليس الواردل
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 والمضكككككككككككككككارعالمكككككاضككككككككككي  نفي 12.1
 ونفي (7 باألداة )ما( :الحاضكككككككككر
 (.لن): المستقبل المضارع

 ؟السوق ىلإ ذهبتَ  هل-
 ...ذهبتُ  ماه ال-
 السوق؟  ىلإ تذهبُ  هل-
 ...ذهبُ ما نه ال-
 السوق؟ ىلإ ستذهب هل-
 ...لن نذهبه ال-

 يف مااااا(  اسااااااااااااااتخاااادام على كياااادالتااااأ -
 مل(  اساااتخدام كعدمه كاملضاااار  املاضاااي

 ذهاان يف الااناا ااي مااعااىن ياارتسااااااااااااااااخ حااىت
 .الطالب

 مع ال عليااة اجلملااة بنااال وظااام تااأكيااد -
 .الطالب ذهن يف تستقر حىت الن ي

  ال عل حركة نن إىل اإلشااااااارل -
ُ
  ضااااااار امل

 .ال تاة هي لن(  بعد

 :بك)تعريفا(  االسم توضي  12.2
 (إليا المضافل + أ)
 لأ: بك التوضي  أ.
 : الطلبة بع  قال-

  نستاٌذ؟ جال
 ستاذ؟ من هذا األ

  ؟در  كماذا يُ 
 رنى حني الطلباااااااة بع  لكن-

: اقالو ه اللغة العربية قادما نسااااااااااااااتاذَ 
 األستاذ جال 

العهااااااادياااااااة   نل(على معىن  الرتكيز -
ني ني املعركف به كاملقصااااااااااااااود هبا املعر ة

ع نن شاااااااريطةه املتكلم كاملخاطب  يُاَوضاااااااّ
ملعىن إىل اذلاااك الساااااااااااااايااااق دكن التطرق 

 .العهديةا  نل( االصطالحي ل
 
 

                                                
لى الطالب ندكات الن ي ما دامت تؤدي ع  كعدم اسااااااتخدام  ال( حىت ال َتكثُر االكت ال يف هذا املسااااااتوى بأدال الن ي  ما( مع ال عل املضااااااار  -7

َيغ األ عال. اوظر قواعد   ma- meالغرض و سي كخصوصا نن ندال الن ي يف لغتي هي كاحدل   .288للغة الرتكيةه  ايف مجيع ص 
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  يقصدكن؟ نستاذ    أيَّ 
 رَنكحه الذي األسااااااااااتاذ نوي شااااااااااك ال

 .العربية اللُّغة نستاذ كهو
 يف ياااادر  طااااالااااب هناااااك كااااان-

 الطاااااالاااااب كاااااان  مااااااردين جاااااامعاااااة
 .مت وقًا

باااااالطاااااالاااااب يف  املقصااااااااااااااودُ   من  -
  ؟اجلملة

 يدر  الذي الطالب نوي شك ال-
 .ماردين جامعة يف

  اإلضافة: االسم توضي - ب
 .السم اسم إضافة

 . نستاذ جال -
 جال؟ نستاذ نيُّ  -
 .العربية اللغة نستاذ جال -
 مادل؟  سأدر  -
 مادل ستدر ؟ نيَّ  -
 العربية اللغة مادل سأدر  -
 
 
 

طَلع  -  اإلضاااااااا ةيُذحَكر للطالب نّن ُمصاااااااح
يُوَجُد يف قواعد اللغة الرتكية َكيُطَلُق عليي 

 İsim tamlamasi ) سااااااااااااااعود سااااااااااااااويلم 
 (54ه ص اة 1994الشامانه 

من  اإلضااا ة عليي تدُّل ما على الرتكيز -
 يف كاإلهبام الغموض كإزالة تعريفمعىن ال
 .االسم

 ال اعل مع إليي للمضااااااااااف نمثلة إبراز -
 .ال علية اجلملة يف بي كامل عول

 ال علني كال  مع إليااي املضاااااااااااااااااف إيراد -
 .(كاملضار  املاضي 
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 يي  ليس األكل االساام ننَّ  إىل اإلشااارل -
  . نل(كالثاين غالبا  يي   نل(

 األخري احلرف حركة نن إىل اإلشااااااااااااارل -
 .الكسرل هي الثاين االسم يف دائما

ى: األكل ُيساامّ  االساام نن إىل اإلشااارل -
 .لييإ مضاف كالثاين مضافٌ 

 تبةكرُ  ال علية اجلملة وظام بنالتأكيد  -
 .كمكاوي إليي املضاف

 10 – 3 من المفرد العدد 13.1
 مدرسني  ةُ ثالث جالَ  -
 مدرسات  ثالثُ  جاَلت -
 مدرسني  نربعةُ  جالَ  -
 مدرسات نربعُ  جالتح  -
 طالبمخسة ُ  جال -
 طالبات مخسةُ  جالتح  -
 
 
 

 بل ت املعلم يقوم نن الضااااااااااااااركري من -
 إىل ثالثاااااة من العااااادد نن الطالب وظر

الف عشاااااااااااااارل  التاااااااذكري يف املعااااااادكد خياااااااُ
 .كالتأويث

 نن الُبدَّ  املعدكد نن التأكيد ضااااااااااااااركرل -
 .مجعا يكون

 نن على الطااالاب وظر تركيز ضااااااااااااااركرل -
 هذاك  للعدد التعريف بعملية يقوم املعدكد

 .إليي املضاف بي يقوم ما
تُ  -  املعاادكد حركااة إىل الطااالااب وظر ل ااح

 مجع كان  إذا اليال نك - الكساااااااااااااارل كهي
 .ساملا مذّكر

 زيادةتوسككككككيع الجملة االسككككككمية ب 13.2
 لكككداللكككةل( لى)في( + )إ الحرف

 كمااىل(  إك   يف( احلرف معىنتاأكيااد  -
 .سابقا تعري ي كرد
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 أو الككخككبككر وقككوع مككككككككان عككلككى
  .غايتا

 .طالب حممد-
 ؟طالب هو مكان ني   يف
  .اجلامعة يف طالب هو
 .فالصّ  ىلإ قادم ستاذألا-
 ؟قادم هو نين إىل
 .الصف إىل قادم هو
 .حار اجلو-
 ؟حار واجل صل   ني  يف  
 .الصيف  صل يف حار جلوا

 .ذاهب الطالب-
 ؟ذاهب هو نين إىل
 .املدرسة إىل ذاهب هو

كظي اااااااة حرف اجلر  نن على الرتكيز -
 كهي  اطربية ملةاجل احإيضااااااااااااااا يف زادت

 .الزمان كالغاية واحية من( رببُ 
 تبةر  برازكإ مسياةاال اجلملاة بناالتاأكياد  -

 .اجلملة يف كاجملركر اجلار

 توسكككككيع الجملة االسكككككمية بظرف 13.3
ا، )بعدالزمان   زمن يضكككا إل( غد 
 الخبر 

ال صااااااااال بعد  ىلإ قادم األساااااااااتاذ-
 قليل 

 .اغدً  اجلامعة ىلإ ذاهب نوا-
 .مسالً  القرية ىلإ مسا ر صديقي-

 الااااااذي الزمااااااان ظرف معىنتااااااأكيااااااد  -
عند دخولي مع  إليي شاااااااااااااارلاإل بقتساااااااااااااَ 

 اجلملة ال علية.
 الظركف. هااملعاين اليت بينت وضيعت -
 يف األخري احلرف ركةح ىلإ شاااااااااااااارلاإل -

 .الظرف
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 مع مسيااااةاال اجلملااااة بنااااال وظااااامتااااأكيااااد 
 هنذ   يف تسااااااااااااااتقر حىت الزماااااااان ظرف

 .الطالب

توسكككككيع الجملة االسكككككمية بظرف  13.4
 :إليضككككككا  مكان الخبر :المكان

 فوق  –تحت  -خلف  – مامأ
 .الكرسي  وق جالس الطالب -
 .الطالب مامن كاقف األستاذ -
 .الشجرل حتت وائمة ةطّ الق   -
 .اجلامعة خلف ساكنة زينب -

 الظرف ناااايبيّ  الااااذي املعىن توضاااااااااااااايع -
 ىلإ طرقالتَّ  دكنه مكاااااااوااااااي كهوه للخرب

 الذي معناهتأكيد ك ه الناوي املصاااااااااطلع
 (.ال عل يف سابقا كرد
 يف األخري احلرف حركة ىلإ اإلشاااااااااااااارل -

 .املكان ظرف
 مع االمسياااة اجلملاااة بناااال وظاااامتاااأكياااد -

 ذهن يف تسااااااااااااااتقر حىت املكاااااااان ظرف
 .الطالب

 يضكككا توسكككيع الجملة بالصكككفة إل 13.5
  والخبر المبتدأ

 اجملتهد حمبوب  الطالب -
 اجملتهدل حمبوبة  الطالبة -
  رجل طويلٌ  هذا -
 طويلةٌ  هذه امرنل -

مع   ةُ  الصااااااااااااا   ييؤد  تُ  الذي املعىنتأكيد  -
 مع ييلإ نشااااااااري كما  كاطرب املبتدن من ل  كُ 

 .ال عل
 بعد تيكحركتأكيد هيئة االسم الص ة  -

 االسم املوصوف.
 مع االمسيااة اجلملااة بنااال وظااامتااأكيااد  -

 .الطالب ذهن يف تستقر حىت الص ة

 الخبر مجيء: التفضككيل ُأسككلوب 14
 (لع  فك  أ  ) هيئة على

 .علي مننحسن  حممد -

 .(من  مع الت ضيل اسم استخدام-
 الت ضااااايل اسااااامُ  اهدَّ ن الذي املعىن إيضااااااح

يزيد  يها عن  املبتدن  يي صاااا اتٌ  نَّ ن كهو
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 .الصيف من  ضلن الشتال -
هاالُ  العربيااة اللغااة -  غااةاللُّ  من نسااااااااااااااح
 بليزية اإل
 الليل من طولن الشاااااااتال يف يلاللَّ  -
 يفالصَّ  يف

 ذلك ىلإ نشااااااااااااااارتكما   علييل امل ضااااااااااااااَّ 
 .األمثلة

 من الت ضااايل اسااام صااايغة على الرتكيز -
 ذيال الوزن ىلإ كاإلشااااااارل كرارهاتَ  خالل

 خولالاادُّ  دكن( عاالن ح   كهو عليااي جااالت
 يف الت اصيل الناوية. 

  االسمية الجملة نفي 15
 مام الطالبنكاقف  األستاذ -
ماااااااام ن ااألساااااااااااااااتااااااااذ كاق اااااااً ليس  -

 .الطالب
 الشجرل حتت وائمة القطة -
حتاااات  ةً وااااائماااا القطااااة ليساااااااااااااااااات -

 الشجرل 

 من باااااأهناااااا (ليس التطّرق إىل  عااااادم -
 عل  كالرتكيز على نهناه الناساااخة  عالاأل

خا   و يها كننه يدل معناه على الن ي
 .باجلملة االمسية  قل

( خرياأل احلرف  املبتدن حركة إىل اإلشارل
ا  حركااااة تغريُّ  ىلكإه هي كمااااا  بقياااات نهنااااّ

 إىل الضااااااااااااااماااة من بااااطرباحلرف األخري 
 ال تاة.

 A2المبتدئ األعلى  المستوى

الملكيكككة: التعبير عن  ضككككككككككمكككائر 16
 الشيء لكيةمُ 

  ي :أنا: المتكلم
 ف   :أنت  ، ف   :أنكت  : المخاطب
 ها :هي، ه :هو :الغائب
  ي+ ابيت عن دلبعي ي+  امدرست

  (بييتمدرسيت بعيدل عن  

 تكون الضاااااااااامائر هذه نن على الرتكيز -
  تنضاااااااااااااي إذامامللكيةم  املعىن هبذا ائماد

 .مسالاأل إىل
 من يكون الضااااااامائر هذه معىن شااااااارح -

الاااتااااطااااّرق إىل  دكن السااااااااااااااااايااااااااق خاااالل
 ضمائر اجلر :الناوي مصطلاها
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  كَ + ابيت عن بعيدلٌ  كَ +  امدرست 
 ك   +ابيت عن بعيدلٌ  ك   + امدرستُ 
 +ابيتعن  بعيدل يُ ا+  امدرستحممد 

 ي  ا
عن  لبعيد+ ها  اااااامدرست+   اطمة

 ها+  ابيت
 بييت عن بعيدل مدرسيت ليست -
بعيدل عن  مدرساااااااااااااتكَ  ليسااااااااااااات -

 بيتكَ 
عن  بعيدلً  مدرساااااااااااااتك   ليسااااااااااااات -

 بيتك  
عن  بعيدلً  حممد مدرسااااةُ  ليساااات -

 بيتي

عن  بعيدلً  عائشةَ  مدرسةُ  ليست -
 تهابي

صاااااال يف املعىن بني الضاااااامري املن  ربليُ  -
  اللواحق(  كاملتصل

 هذه برازإل االمسية اجلملة وسااااااااااااااتخدم -
 .ترتيبها مراعال مع الضمائر

امللكيااااة موجودل يف اللغااااة  ضاااااااااااااامااااائر -
 الرتكية باستثنال املؤوث 

Okulum- okulun-okulu 

Okulumuz-okulunuz 

Okuları
)8 

 

 ذكر املاا الغااائااب ضاااااااااااااامريننَّ  تااأكيااد -
 .الظاهر االسم ىلإ يرجع( كاملؤوث

 .املن ية االمسية اجلملة بنالتأكيد  -
 اجلملة مع الضااااااااامائر هذه اساااااااااتخدام -

 ملااةاجل و ي على للتااأكيااد املن يااة االمسيااة
  ليس(با  االمسية

والمخككاطبككة  التَّحككُدث سككككككككككلوبأ 17.1
 لتثنيةل

 ال عااال لاقتَ  اليت حقاو املعلم اللّ  يبني   -
  ىلإ املعىن لوَّ يتاَ  عندما

ُ
 .ثىنَّ امل

                                                
ضاامائر امللكيةه غري نين كقعت على وص با ة إىل األمسال مل نجد يف كثري من نبواب كتب الناو من يذكر نك يُاَعنحو ن لضاامائر اجلر املضاا -8

 .حب رمانيان لك قلت: هذا كعند حديثي عن اإلضاااااااا ة يقول  يي:م نال ترى نوك تقول هذا حُب رمانه  إذا   -رمحي اهلل-لسااااااايبويي 
ما يقع على لى جار ضاااااااابيب ثة نبوابكه  كذلك يقع ع أضاااااااا ت الرمان إليكه كليس لك الرمان إمنا لك احلبه كمثل ذلك هذه الثال

لشاهد من قول سيبويي ضا ة الضبم كاإحب رماينه تقول: هذا كليس لك الضبه إمنا لك جار ضب  كما نض ت اجلار اليك مع 
ُيشاااااااااااااري إىل  به  إن قولي لكقولي:  إذا كان لك قلت هذا حب رماينه  أضااااااااااااا ت الرمانه كليس لك الرمان كإمنا لك احل -رمحي اهلل-

الضمائر عند لوظي ي الذي تؤديي هذه ملكية الشيل. كهذا ما حدا يب نن نُدر   هذه الضمائر حتت عنوان امللكيةه ألن هذا هو املعىن ا
: مكتبة اطابيه 3ه طمد هاركنالسالم حم : عبده حتقيقهااااااااااااااااا180سيبويي  املتوىف:  الكتاب. يُنظر كتاب سيبويي إضا تها إىل األمسال

 436: 1 م1988هرل القا
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 والمخاطبة التَّحُدث أسكككككككككلوب .أ
 اسكككككككتخدام) الماضكككككككي الز من في

 لواحق مع المكككككاضكككككككككككي الفعكككككل
 (التثنية

 
ُ
 : امل رد: تكلمامل
 اللغة العربية مسالً  درستُ  وان

 الواحد:  غري
 ًل.+ وا اللغة العربية مسا در ح  ملن

 :املذكر امل رد: املخاطب
 تَ درسح  وتَ ن 
 ت  درسح  وت  امل رد املؤوث: ن 

 للمذكر كاملؤوث:  املثىن
  امتُ + در ح  ماوتُ ن

  امل رد: الغائب
ُ
 :كرذَّ امل

 الطالب درَ  اللغة العربية.
 : املؤوث امل رد

 اللغة العربية. ستح رَ دَ  الطالبة
  

ُ
 :كرذَّ املثىن امل

. العربيااااة غااااةاللُّ ا +الطااااالبااااان در َ  
 ة اللغة العربي ا + درستَ  الطالبتان

ّلواحق الضاامائر املن صاالة كال بني بلالرَّ  -
 يف آخر الكلمة 

 لفن -مهاااااااه امتااااااُ  – وتمااااااانه وااااااا- ملن
 (االثنني

با  ملةال اعل يف هذه اجلُ  ن  عَ  السااااااااؤال -
 الضاااااااااااامائر هذه بأن شااااااااااااعريَ  حىت( نح  مَ 
 .ال اعل هي (اللواحق 
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 التَّحُدث والمخاطبة أسلوبُ ب.  17.2
في الزمن الحكككككاضكككككككككككر  لتثنيكككككةل

 )استخدام والمستقبل والمستمر
 التثنية لواحق مع المضارع الفعل

 (ولواصقها
 : : امل رداملتكلم -
 اللغة العربية  در ن نوا
 لغري الواحد:   -
 ...در +  ن
 : امل رد املخاطب -

 ...يدر  هو
 :كاملؤوث للمذكر املثىن -
 ....ان+  تدر  وتمان
 : امل رد املذكر: الغائب -

 .يدر  هو
  :للمذكر الغائب املثىن -

  ان  +  يدر  مها
 : امل رد املؤوث: الغائب -

 تدر  اللغة العربية.  هي
 يةاللغة العرب ان  +   رُ دح مها تَ   -

 للواحق اليتكا قعلى اللواصاااااااااااااا الرتكيز -
الضاااااااااامائر  كربل تلاق بال عل املضااااااااااار 

 ة املتصلة  اللواحق( بالضمائر املن صل
 قصااااااااااااااكاللوا اللواحق هااذه ننتااأكيااد  -

 ونيك ذلك يضاااحكإه املعىن رُ تغياُّ   رضااها
 من خالل السياق.

كبني  ملن صااااااااااالةا الضااااااااااامائر بني الربل -
 :التثنية حال يف اللواحقللواصق ك ا
ه ( للمؤوث كاملذكر ان -وتمانه ن -ملن 

 (كاملذكر للمؤوث  مها
 

للتثنيكة  والمخككاطبككة التحككدثج.  17.3
 الملكية ب سلوب

 : امل رد: املتكلم -
 بييت عن بعيدل مدرسيت وان

 اليت الضااااااااامائر(  اللواحق على الرتكيز -
مسااااااال عنااااااد التااااااادث األ خرباااااا  قالت

  سلوبكاملخاطبة بأ
ُ
 .لكيةامل
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 :الواحد لغري ملن -
ملن مادرسااااااااااااااات + واا بعيادل عن  

 بيت + وا 
 :املخاطب -

 :املذكر امل رد
 .بيتك عن بعيدل مدرستك وتَ ن 

 :املؤوث امل رد
 بيتك   عن مدرستك   وت  ن 
 لاالااماااااااذكاار املااثااىن املااخااااااااطاااااااب -

 :كاملؤوث
 عن بعيدل ما+ كُ  تُ مدرسااااااَ  وتمان 

 ماكُ +   بيت
 : الغائب -

  :املذكر امل رد
 بيتي عن بعيدل مدرستي

 امل رد املؤوث: 
 هي مدرستها بعيدل عن بيتها. 
 املثىن الغائب: -

 تغريُّ  رضااااااااااااها  اللواحق هذه ننتأكيد  -
 السااياق خالل من ذلك يضاااحكإه املعىن
 من خالل مقاارواة اجلمال حبااالهتاا كذلاك

 .بني اإل راد كالتثنية
 بضااااااااااامائر املن صااااااااااالة الضااااااااااامائر ربل -

ه ماااكُ   -وتمااانه وااا -  ملن للمثىن امللكيااة
 (9 (امهُ -مُها

                                                
الرني الشاايخ الغالييين يف كتابي جامع  نخًذا بالتيسااري على الطالب جعلنا اللواحق اليت تلاق بالضاامري جزًلا من الضاامريه كقد نكرد هذا -9

ضرله  يجعل من ينظر إىل احلالة احلا الدرك  العربية عند حديثة على إعراب الضمري مع اللواحق اليت تلاق بأخره بقولي: مكمن العلمال
 89ع الدرك  العربية   الضمري كما يلاق من العالمات كلمة كاحدل بإعراب كاحده كهذا نقربه كالقوالن األكالن نحقم جام
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+ مها بعيدل عن  مدرساااااااااااااااتُ  امهُ  
ا   بيت  + مه 

 أسككككككككككمككاء عن بككالتثنيككة التحككدث 18
 :سماءواأل اإلشارة

 :املذكر امل رد -
 هذا طالب جمتهد 
 املثىن املذكر:  -

+ ان طااالااب + ان جمتهااد +  هااذ
 ان 
 امل رد املؤوث: -

 هذه طالبة جمتهدل.
 املثىن املؤوث:  -
+  جمتهد تان  +  طالب+ تان    اه

 تان  
 اليوم قرنُت كتابًا -

 اليومَ  ن  كتاب + يح   قرنتُ 
 الطالب عنوان ر تع

  ن  عر ت عنوان الطالب + يح 
 الرجل الكرمي حمبوب-

الكرمي + ان حمبوب  الرجااال + ان  
 + ان 

 معىن من االساام حيمل ما على الرتكيز -
 .السياق خالل من التثنية

 احقاللو  معشاارل للمثىن اسام اإل لربَ يُ  -
 دلبزيا املثىن االسااااااااااام مع (كالنون لفاأل 

 حالة يف(نونكال لفاأل  نيضااااااااااااااا اللواحق
 مثلةاأل خالل من التثنية

 شااااااارلاإل اساااااام مكان نن إىل اإلشااااااارل -
 بي تلاق الذي امل رد االسااااااااااام مكان هو

 تلاق التثنية عند  إونا لككلذه الضااااااااااامة
الاااتاااطاااّرق إىل  دكنه كالاااناااون لااافاأل باااااااي

 .البنال مصطلع
 الباليمال تاة باالساااااااااااااام امل رد  مقابلة -

 يف االسم املثىن  مكالنون
 يالبال امل رد االساااام يف الكساااارل مقابلة -

 املثىن االسم يف كالنون
 دعن النون ساااااااقوط إىل اإلشاااااااارل كرَ تاح تاُ  -
 السياق خالل من ضا ةاإل
يف حال التثنية مع   اتالصااااااااااااّ  دخالإ -

  املبتدن كاطرب كال اعل كامل عول بي
 .الص ة تابعيةتأكيد  -
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 هذا الكتاب م يد  -
كتاااب + ان م يااد + الهااذ + ان 

 ان
  بع الطالب اجملتهد يف االمتاان-

بع الطااااااالااااااب + ان اجملتهااااااد + 
 ....ان
 بع طالبا اجلامعة يف االمتاان -
 اجلامعة ميشيان. طاليَبح  يتُ رن-
 اجلامعة. مررت بطاليَبح  -

 سياق خالل من ضا ةاإل معىنتأكيد  -
 .اجلمل

 الجمع( 19.1
 والمخاطبة التَّحُدث أسككككككلوب-ن
 المكككككاضكككككككككككي الز من في لجمعل

 مع الماضكككككككي الفعل )اسكككككككتخدام
 الجمع( لواحق

 .العربية اللغة درست وان -
 .وا+  در ( امل رد لغري  ملن

 العربية اللغة درست وتن -
 ....متُ +  در  وتمن
 .العربية اللغة درست   وت  ن -
 ية اللغة العرب نَّ در  + تُ  وُتَّ ن
 در  اللغة العربية  الولد -
 .+ كا اللغة العربية در ُ  كالداأل

 التكلم كاملخاطبة لغري سلوبن تدريس -
 معه السااااااااااااااياااااقعرب  امل رد  اجلمع( يتمُّ 

 ذهه دخول  رض املعىن تغريُّ  نن التأكيد
 .اللواحق

 علال  بلواحق املن صااالة الضااامائر ربل -
 – وتمنه وا - الضاااااااامائر(  ملن املاضااااااااي

 (ُهنَّ  – نَّ هُ ه مهُ  – مهُ ه نَّ تُ  – وُتَّ نه متُ 
(  الضمائر اعلية هذه اللواحق تأكيد  -
 (من  االست هام دالأب
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 اللغة العربية. درستح  البنت -
 اللغة العربية  + نَ  در ح  البنات

حكككككد   أسكككككككككككككككلكككككوب -ب 19.2  ثالكككككتكككككَّ
 الز من في للجمع والمخكككككاطبكككككة

 الحالي والمسككككككتمر والمسككككككتقبل
 مع الُمضكككككارع الفعل اسكككككتخدام)

 (الجمع لواحق
 العربية اللغة در ن نوا -

 .العربية اللغة در +  ن ملن
 .العربية اللغة تدر  وتَ ن -
 .العربية اللغة كن+  تدر  وتمن
 .العربية اللغة تدرسني وت  ن -
 .العربية اللغة ن+  تدر  وتن
 .العربية اللغة يدر  محدن -
 العربية اللغة كن+  يدر  كالداأل
 .العربية اللغة تدر  البنت -

 العربية اللغة ن+  يدر  البنات

 ال علالضاامائر املن صاالة بلواصااق  ربل -
 .كلواحقها املضار 

 (كهلان يف  ن: ملن -
 نَ  :وتَّ ن - كن: نوتم -
 نَ  :ُهنَّ  - كن: هم -

 احقاللو   اعلية أكيدلت (نح مَ  بااااااااااااا  السؤال
 .ال عل خرب  تلاق اليت

والمخاطبة لغير المفرد  التحدث 19.3
 ب سلوب الملكية )الجمع( 

 مدرسيت بعيدل عن بييت  وان -
بعيدل عن بيت  وا+  اااااااااتُ مدرسَ  ملن

 + وا 

 تدل اليت املن صاااااااالة الضاااااااامائر بني الربل
ه وا – ملن امللكية كضاااااااامائر اجلمع على

 ه مكُ  – متون
 (نَّ هُ  – ُهنَّ ه مح هُ  – مح هُ ه نَّ كُ  – وتن
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 .كَ بعيدل عن بيت   كَ مدرستُ  نوتَ  -
 ا+ كم بعيدل عن بيت   ااااااااااااتُ مدرس وتمن

  م+ كُ 
 بيتك   عن بعيدل مدرستك   وت  ن -

+  اااابيت   عن بعيدل ُكنَّ +  اااامدرستُ  نوت
  نَّ كُ 
 بيتي عن بعيدل يمدرستُ  هو -

+  ا+ هم بعيدل عن بيت اتمدرس هم
 هم 

 مدرستها بعيدل عن بيتها  هي -
 +بيت عن بعيدل+ُهنَّ اااامدرستُ  ُهنَ 
 .نَّ هُ 

( يةامللك ضااااااااااااااماائر  اللواحق نن التاأكياد
 خرهاااااااآ يف األمسااااااال على دخلاااااات اليت
 .املعىن حني تغريَّ  تح تغريَّ 

 أسككككككككككمككاء عن بككالجمع التحككدث 19.4
  سماءواأل اإلشارة

 :السالم المذكر جمع - ن
 طالب جمتهد  هذا -
 هؤالل طالب جمتهدكن 
  هًداجمت طالبا املعلم  َ درَّ  -

+  جمتهد طالبا كن+  املعلم در 
 ينَ 
  ماملعل   بيت زرتُ  -

 لالعاق جلمع رلاشاااااااإل اساااااام بني لربَ يُ  -
 خالل من للعاقل السااااامل املذكر مجع مع

 .الناوي لشرحالتطّرق إىل ا دكن السياق
 خرب  تلاق اليت اللواحق إىل يشااااااااااااااار -

يال ال كاالسااااااام عند اجلمع: الواك كالنون ن
 كالنون 

ع يف مج قابلهايُ  الضاااااامة نن إىل شاااااااريُ  -
 كال تاااة يقااابلهااا (مكن السااااااااااااااااامل املااذكر

 .الناوي للشرح طرقدكن التَّ ه (مين
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  بيوت ُزرتُ 
ُ
 +يَن  مل  عَ امل

 
 نأل خرهآ يتغري االسم نن على الرتكيز -

 .اجلمع ىلإ امل رد من ذلك نكجب املعىن
 االمسياااااة اجلملاااااة بناااااال وظاااااامتاااااأكياااااد -

 .كال علية

 :السالم المؤنث جمع – ب 19.5
 جيدل  بةطال هذه -

 جيد + اتُ  ات+  طالب هؤالل
 حمبوبة  ةمدر س هذه -

  حمبوب + اتٌ  هؤالل مدر  + اتٌ 
  .الكتاب من ص اة تقرن
 من الكتاب ات  +  ص ع تقرن
 .بطالبة ررتم
 ات  +  بطالب ررتم 
 
 

 عم جلمعإىل ا شاااارلاإل اسااام بني بليُر  -
 التطّرق إىل دكنه السااااااااااااامل املؤوث اجلمع

كذلاااااااك من خالل ه الناوي رحلشاااااااااااااااّ ا
  .السياق

 خر ب تلاق اليت اللواحق ىلإ شاااااااااااااااريُ  -
 .ته ا اجلمع عند االسم

وجد مجع املؤوث السامل ي نن إىل شاريُ  -
ه مع امل رد قااارنيُ  لااذاه حركااات خرهيف آ

مجع  الضاااااااااامة يف امل رد هي و سااااااااااها يف 
 املؤوث السامل 

 مجع يف و سااااها هي امل رد يف الكساااارل -
 .السامل املؤوث

 امل رد يف – اطالف كهنااا – ال تاااة -
 رحلشاااالتطّرق إىل ا دكنه الكسااارل يقابلها
 .الناوي

لاات التغريات اليت دخ نّ ن على الرتكيز -
 تغري بساااااااااابب تكاو  امل رد معلى االساااااااااا

 ىلاوقلاااب معنااااه من امل رد إ حني معنااااه
 .اجلمع
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 بصااااور شااااىّت  السااااامل املؤوث مجع يرادإ -
خ صااااااااااا   يف  خرهكحركات آ يغُ ياَ حىت تُرساااااااااااّ

 ذهن الطالب. 
  عليةكال االمسية  اجلملة بنال وظامتأكيد 

 (الطالب ذهن يف تستقر حىت

 – 11المرككككككب من  / العكككككدد 20
19 

 .اطالبً  رَ عشَ  ثالثةَ  جال -
 .ةً طالب لَ ر عشح  ثالثَ  جالت -
 .اطالبً  رَ عشَ  ربعةَ ن جال -
 .طالبةً  لَ ر عشح  ربعَ ن جالت -
 
 
 
 

 وظر املعلم ل ااااتيَ  نن الضااااااااااااااركرل من -
 نن جياااب العربياااة يف العااادد نن لااابالطاااا
 خاوة من كليساااااات حاداع خاوة من يبدن

 الرتكية يف العدد كاال  العشرات
 نن جياااب اعحااااد خااااواااة نن التاااأكياااد -

 .ملعدكدكالتأويث مع ا  يها التذكريُ  يُراعى
 دائما يكون العشاااااااااااااارل عدد نن الرتكيز -

 .للمعدكد موا قا
 املركااااب العاااادد هيئااااة نن على الرتكيز -

ىل دكن التطرق إه يناجلزن م توحااااةَ  تااااأيت
 البنال  حالة

 قااااااااعااااااادل لتثبيااااااات التااااااادريباااااااات كثرل  -
 العدد  امداستخ

 كياااأيت ام ردً  ياااأيت املعااادكد ننتاااأكياااد  -
 حبالة كاحدل كهي تنوين ال تع
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بالفعل والجار  االسككككككككككم لُ صكككككككككك  و   21
 االسككككككككككموالمجرور باسككككككككككتخدام 

 :الموصول
  .بقةاملسا يف از  ... الطالب رنيت

  (الذي 
 يف  اااااااازت ... الاابااناااااااتُ  جاااااااالت
 .املسابقة

 (اليت 
 قة. ازا يف املساب ....الطالبان جال

 (الّلذان 
 اااااااازتاااااااا يف  .الطاااااااالبتاااااااان جاااااااالت
 املسابقة.

 (اللتان 
 . ازكا يف املسابقة ...الطالب جال

 (الذين 
 يف زن اُ . ..الاطاااااااالاباااااااات جاااااااالتح 
 .املسابقة

 (الاليت 
 الطاكلة  وق. ..الكتاب خذتن -

 كظي ة اىل املعلم ُيشاااااااااااااري نن ضاااااااااااااركرل -
 يشاار  نن قبل اجلملة يف لاملوصااو  االساام
 كل  كاسااااااااااتعمال املوصااااااااااولة مسالاأل بذكر
: املوصاااااااول االسااااااام كظي ة نُ مُ كتكح ه منها
 االمسية  باجلملة  ةاملعر  االسااام تصااال نهنا

ه (10 كالظرف كاجملركر كبااااجلاااار( كال علياااة
من  نيكو  نن جياااابكتبيااااان هااااذا املعىن 

 عرابإ يف الدخول دكن السااااااااااياقخالل 
 .املوصولة مسالاأل

 جلمعباالسااااااام املوصاااااااول الذي  االكت ال
ؤوث

ُ
 .يتبالال امل
 نن جيب املوصااااااااول االساااااااام ننتأكيد  -

جلمع كالتثنيااة كا  راداإل يف مطااابقااا يكون
 كالتأويث كالتذكري لالسم املعر ة

االساااااام املوصااااااول  بعدتكون  نن جيب -
 .ظرف كجمركر نك  جار كنه مجلة

علية( ال  كن االمسية  اجلملة بنالتأكيد  -
 .مع كجود االسم املوصول

                                                
لتح الذي كاليت يف  ما وصي:  إن 257جال يف كتاب نسرار العربية أليب الربكات األوباري يف باب منمسال الصالتمه   -10 قيل  لم نُكحص 

 ُتوَصاًل إىل كصف املعارف جبمل. الكالم؟ قيل:
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 (الذي 
 .املزهرية يف ...الزهرل تُ قط ح  -
 (اليت 
 .الجةالثَّ  يف. ..الطعام كلتن
 (الذي 

 الكالم في االسكككككتدراف سكككككلوبأ 22
 ( )لكنَّ 

 جال اعليًّ  لكنَّ   اتع جال ما -
 .كسول  يلكنَّ  ذكي حممد -
لكنهااااا  ةهااااادئااااا مااااديناااااة ماااااردين -

 .ليست خضرال
 
 
 

التعقياااب على  كي ياااة  الااابالطااا تعليم -
  .(11 الف ما بعده قبلياا خيُ  كالمي

هي اليت  (لكن ن نالطااااالااااب  تعريف -
 تقوم هبذه الوظي ة 

تاادخاال على املبتاادن  (لكن ن نتااأكيااد  -
خري كاطرب مع مالحظااة حركااة احلرف األ

 لكل منهما 
ب نن البد (لكنَّ   ننتأكيد   لةجبم قُتسااااااااااح
 خربية

 (السبب)ذكر  التعليل سلوبأ 23
  :ببالسكككككككككك   كر)ذ   التعليل دواتأ

 (مالال - كي
 لزيارتك جئت -
 العلم لطلب سا رت -

من باب  دكاتاأل هذه تناكل ضااااااااركرل -
 كمااااا اإلعراب باااااب من كليس الوظي ااااة

 .الكلمات كاخرن يف حُتد ثي
 ةال علي اجلملة وظام بنال على احلر  -

  .يف ذهن الطالب رَّ ق  يستَ  حىت

                                                
وهم و يي كما شجا  نك إثبات ما يتُ بكرد يف حاشية اطضري االستدراك: هو تعقيب الكالم بر ع ما يُتوهم ثبوتي كزيد كرمي لكني ليس  -11

 95 1. يُنظر حاشية اطضري على ابن عقيل اجلزل األكل  زيد شجا  لكني كرمي
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ماردين ألدر  يف  ىلإ ساااااااااااااا رت -
 جامعتها 

 العصر صلينُ  كي  توضأت -

 ت يدان (مكالال كي  ننّ  على تأكيدال -
ببية   اضااااااااال الساااااااااامرائيه  كالتعليل الساااااااااّ
 (305ه ص اة 2009

 على تااادخااال مالال نن إىل اإلشااااااااااااااااارل -
 األمسال

 تدخالن كالالم كي  ننّ  إىل اإلشااااااااااااااارل -
 . قل املضار  ال عل على
 األخري احلرف حركة نن إىل اإلشااااااااااااارل -
ضار  ال عل يف

ُ
 .ال تاة هي امل

 الفعل من المثنى  لبُ ط   - 24.1
 ماتدرسان دركسك  -
 دركسكما درسااُ 
 مادركسك تدرسان -
 .دركسكما درسااُ 

 
 
 

مر دائماااااا يكون ن  عااااال األنتاااااأكياااااد  -
 للمخاطب 

 امل رد لغري األمر  عل صاااااايغة تشااااااكيل -
 املضاااااااار  ال عل من يضاااااااان تؤخذ املثىن( 

  .كالنون لفاأل  يي وجدتُ  الذي
تُ  -  جودبااادل ك  نَّ ن الطاااالاااب وظر يُل اااَ

 فُ ذَ حتُ السااااااااااااااكون  ظاهرًل يف آخر ال عل 
  .خرهآ من النون

 لفاأل وه ال اعل ننتأكيد  -

 الفعل من الجمع  طلب 24.2
  مدركسك تدرسون -
  املذكر( مدركسكُ  درسوااُ 
 نَّ دركسكُ  تدرسن -

ن يكو  مراأل  عل نن على دائما التأكيد -
 .للمخاطب
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 نَّ دركسكُ  نَ درسح اُ 
 

 امل رد لغري نمر  عل صاااااااااايغة تشااااااااااكيل -
 من ال عل املضااااار  يضااااان تؤخذ اجلمع( 

 .للمخاطب
 كجود بااادل نن الطاااالاااب وظر تُ ل اااَ يُ  -

 املذكر جلمع املضااااار  ال عل يف السااااكون
  النون حتذف

 جلمع األمر  عاال نن وظره ل ااتيُ  كمااا-
 اطوض دكن آخره يف النون ىبقت املؤوث

  .مرل عل األ عرابيةاإل الت اصيل يف

 ترف الفعل: لبُ ط   24.3
 .طلب ترف الفعل من المفرد 
عل على النهي( +   دلُّ اليت تَ   ال 

 املضار  
 ال تشربح  - تأكلح  ال

  ال عل نن إىل هنا شاااااااريُ  -
ُ
 مع ضااااااار امل

لاااااااب   عااالاااى دلُّ ياااااااَ  مالااااّل    اااعااااااال تااارك طاااَ
  (12 الشيل

 كهي خرياأل احلرف َحركة إىل شااااااااااااارُ يُ  -
 السكون

 المثنى من الفعكككككل ترف طلكككككب 24.4
 والمؤنث  ذكرالم )المخاطب(

 السول ت عالن وتمان
 ال ت عال السول 

 الدر  عن خرانتتأ نوتما
 عن الدر   تأخراتَ  ال

 موجاااي ال عاااال ترك طلااااب ننتااااأكيااااد  -
 املثىن للمخاطب

 لغريمعىن طلب الرتك  نن إىل شاااااااااااااااريُ  -
يتشااااااااااااااكااااال من  عااااال مضاااااااااااااااااااار    ردامل

 (الناهية ال  معللمخاطب 
 عند ر املضاااااااااااااااا ال عل نن إىل شاااااااااااااااارُ يُ -

 يكون رهخآ  إن عليي الناهية (ال  دخول

                                                
 7كه معاين الناو اجلزل الرابع  ال الناهية: موضوعة لطلب الرت  -12
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ه لواحق خرهآ يف يكون ال عندما سااااااكنا
 النون ن ااااإ (ان نمااااا إذا كااااان يف آخره 

 ذفحتُ 

 ترف الفعل من الجمع  طلب 24.5
 ت علون السول  نوتم -
عُلوا ال  السول ت ح
 عن دركسكم  تتأخركن نوتم -
 دركسكم عن تتأخركا ال
 السول ت علحن وتن  -
 السول ت علحن ال

ترك ال عل موجي للمخاطب  ننتأكيد  -
 اجلمع 

ك طلب معىن نن إىل شااااااااريُ  -  معجل   الرتَّ
كاملؤوااااث يتشااااااااااااااكاااال من ال عاااال  املااااذكر

 املضار  مع ال الناهية 
 املضاااااااااااااار  ال عل آخر نن إىل ُيشاااااااااااااار -

 الناااهيااة ال مع املااذكر اجلمع للمخاااطااب
 النون  يمن حُتذف

ر  ال عل املضااا آخر نن إىل ُيشااار كما  -
 ةالناهي (ال للمخاطب اجلمع املؤوث مع 

 آخره يتغريال 

24.6 
 
 

 :الغائب منطلب الفعل  -
 المضككككككككككككارع الفعككل+  األمر الم

 للغائب
  (هو . درسي حممد يكُتبح +  ل  
 (هي . درسها عائشة تكُتبح +  ل  
 راملذك (مها  ُهمادرسَ  يكتُبا+  ل  
 ثاملؤو (مها  ُهمادرسَ  كتُبا+ ت ل  
 (هم  ُهمدرسَ  َيكتُبوا+  ل  

 من ال عاال طلااب ننَّ  الطااالاابتااأكيااد  -
 .الصيغة هبذه يكون الغائب

 إىل نن عالمة احلرف األخري اإلشااااااااارل -
 تكاونيف ال اعااااااال املضاااااااااااااااااااااار  للاما ارد 

 .السكون
 األخري احلرف عالمة نن إىل اإلشااااااااارل -
 تكون كاجلمع للمثىن املضااااااااااار  ال عل يف

 .النون حبذف
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 (هنَّ   درسُهنَّ  يكتبح +  ل  
 

 ال عل بصيغة ال عل هذا صيغة مقابلة -
 :الرتكية اللغة يف األمر

Gelsinler Gelsin 

 B1المتوسط األدنى  المستوى

تحديد زمن اتصكككككاف  عن عبيرالتَّ  25
 ،باسككككككككككتخداماالسككككككككككم بالحدث

ه   اضااال الساااامرائي  (كان)الفعل
 (191ه ص اة 2002

 عامل  حممد -
 ادحمماااااااّ  نن رببُ  نن نردت إذا -
 .بالعلم فٌ ص  تّ مُ 
  حممااد كااان  -

ً
 عن رببُ  كهنااا اعاااملاا

 منزّ بالعلم يف ال فٌ صاااااا  تَّ مُ  وين حممد
 املاضي 

 يكون اجلو مُمطرًا اليوم  -

 هو نكااا  ال عاال كظي ااة نناملعلم  زك  َر ياُ  -
ن املبتااد بااي يتَّصااااااااااااااف الااذي منالزَّ  حتااديااد

ه بااااااحلااااادث كاملتمثااااال بااااااطرب املااااااضااااااااااااااي
 ماملستقبل ه احلاضر

 لخااُ يااد ال ال عاال هااذا نن املعلم دؤكاا  يُ  -
 على اجلملة االمسية  إال
  من اسااااااااام كل    حركة ىلإ املعلم شااااااااارييُ  -

 كان كخربها
ىل ت صاااااااااااااايالت احلااااالااااة إالاااادخول  دكن
 عرابية لكل من اسم كان كخربها اإل
ا كان مع اللواحق اطاصاااااااااااااااة هب  ركَ ُتذح  -

  ضمائر ر ع( 
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ف  اجلو  الزمن يف ممطر بأوي يتَّصاااااااااا 
 احلايل

 سيكون الطالب مت وقا  -
ساااااااااايتصااااااااااف بالت وق يف   الطالب

 الزمن املستقبل 
 جيدين الطلبة كان  -

املاضااااااااااي   علنيالكان مع   اساااااااااااتخدام -
 كاملضار  

 

 يريوالتص التحويل سلوبأ 26
 اجلو ار صااااااااااااااااه حااار اجلو كااان  -

 معتدال
 صاااااااااااارت ه مبتلة رضاأل كاوت  -

  جا ةً 
 اجلو معتدال  يصري -
 اجلو معتدال يف املسال  سيصري -
 
 
 
 

معىن صاااار يدلم  نن املعلم يوضاااع نن -
ىل إعلى االوتقااااااال كالتاول من حااااااال 

 حالم 
 صاااااااااااااااار حتاادثااي الااذي املعىن على يركز -

ل املاضااااي كاملضااااار  دكن الدخو  بال علني
 يف العمل الناوي لصار 

صاااااااااااااااار تاادخاال على اجلملااة  نن يؤكااد -
 االمسية  قل 

 خري يف كلىل حركة احلرف األإ شاااااريُ  -
 من املبتدن كاطرب بعد دخول صار 

 عمعلى اسااااااااااااااتخدام صاااااااااااااااار  احلر  -
 (ر ع ضمائر  اللواحق

من أدوات  :التوكيككككد سككككككككككلوبأ 27
 (نَّ التوكيد )إ

 كرميٌ   رجلٌ  دّ حممّ  -
 كرميٌ   رجلٌ  احممدً  نَّ إ

 لُّ دُ يَ  الذي املعىن ىلإ التنبيي ضااااااااااااااركرل -
  اضاااااااااااااال كهو التوكيد  (نَّ إ عليي حرف 

 (212ه صااااااااا اة 2002الساااااااااامرائي ه 
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 وور العلم -
 وورٌ  العلمَ  نَّ إ
 صادقٌ  رجلٌ  إينّ  -
 صادقٌ  رجلٌ  كإوّ  -
 صادقٌ  رجلٌ  يوّ إ -
 صادقون اوّ إ -

مع املبتااااادن  ندكن الااااادخول يف عمااااال إ
  .كاطرب

  الذي طرن علىالتغرّي  يعتوضاااا ضااااركرل -
كااة كهو تغري حر  (نَّ إ دخول  عنااداملبتاادن 
 على خريلاأل اطرب حركاااااااة كبقاااااااال آخره
 .حاهلا

كاطرب غري  إدخاااال إنَّ على االساااااااااااااام -
 (املثىن كاجلمع امل رد 

النصب( مع   ضمائر اللواحق دخالإ -
 على تدل ال هنا اهنّ ضاااااااااااركرل اإلشاااااااااااارل ن

 
ُ
 ىلإضااا ة إه اساام مع ليساات ألهنا لكيةامل
  .كاالختصار جيازاإل هومنها  الغرض ننّ 

 ةدئوالزا ةصلي  األحرف األ معرفة  28
وضككككككككككبط حرككككات ، الكلمكككة في

 الميزان)، بككاسككككككككككتخككدام الكلمككة
  (الصرفي

  لٌ   ُ  فَ : الوزن ل  جُ ر  
   ح لٌ  فَ  :الوزن تٌ يح باَ 

  َ  لَ  فَ  :الوزن َنَخذَ 
  ُ  لَ  فَ  :الوزن َكُرمَ 

   َاعحَلل :الوزن بك ع ث ر
  

ع -  حممد  املقيا  وين للطالب يُاَوضااااااااااااااَّ
 (29ه صاااااااااااااا اااااة 1995حمي الاااادينه 

 الاااذيباااي احلركف  فُ عرَ تُ  الاااذي كاملعياااار
 نصاااااااااااالتها حيث من الكلمة هامن تتألف

 كضاااااااااابطها احلركف هذه كهيئة زيادهتا كن
  (1995الدينه  حممد حمي 

 :الطالبيعرف  نن
 حركف ثالثااااااة من يتكون امليزان نن -
 كلماااااات  معظم نأل (له  ه ف  يه

 ةلّ كالق   – حركف ثالثة من تتألف ةالعربي
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 ةتتألف من نربع – بالثالثة قوروت ما إذا
 .حركف مخسة كن
ة صااورل الكلم  قكَ  يتشااكل امليزان نكن -

ك نصاااااااااااااالية كاوت نحرف نمن حركات ك 
  .زائدل

 صاااااااااااااالياأل األكل احلرف نن ي هم نن -
 ننك  ال اااال امليزان يف قاااابلاااييُ  الكلماااة من

 رفاحل نكنه العني لااايقااااب  يُ  الثااااين احلرف
 .ماَل ال يقابلي الثالث

 اننن ما يقابل الكلمة من نحرف امليز  -
 .يسمى الوزن

 كاوت  إذا الكلمة نن للمتعلم يُذكر -
 الالم.  إونا وكّرر نصلية رباعيةً 

  الفعل األصلي المجرَّد 29
 الت احة الولد خذن

 حرك ي ه ثالثي   ماض  عل
 للغائب امل رد املذكر ه صليةن

 املدرسة ىلإ الطالب ذهب
ه صاااااااليةحرك ي نه  عل ماض ثالث ي  

 املذكر امل رد للغائب
 .الكرل الولد دحر 

  ال عل نن التوضاااااااااااااايع
ُ
 اائمً د قا ُ يُ  دَ جرّ امل
 اجملرد( صااااااااااااالي األعلى ال عل املاضاااااااااااااي 

 .للم رد الغائب املذكر الضمري بصيغة
 صااالياأل ال عل معىن املعلم وضاااعيُ  نن -

  اجملرد(
 رداجمل ال عل قساااااااامن املعلم عوضااااااا  يُ  نن -
 (.باعيرُّ ال- ثالثيال 
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ه حرك ي نصااااااليةه رباعي ماض  عل
 .للغائب امل رد املذكر

 الشكلُ  حيث من الفعل قسامأ 30
  .الصف إىل عمر دخل -
 .زميليب علي   مرَّ  -
 .بالزيارل صديقي عمر كعد -
 .م يدا كالما  الطالب قال -
 .يربّ  املسلم دعا -
 .ال صليف الطالب كتابي  يَ س  وَ  -

 ىسااااااامّ يُ  مسالً ن هناك نن للطالب ذكريُ  -
 .يي  املوجودل للاركف اعً باَ تاَ  ال عل هبا
 نحرف العلة ثالثة  ننّ  ىلإ شاريُ  -
 إىل ينقساااام ال عل نّ ن إىل بعدها شاااااريُ -

 ت اصااايل يف اطوض دكن لكمعت صاااايع
 .الصايع

 :املعتل ال عل نقساااااام للطالب يُوضاااااع -
 .الناقصه األجوفه املثال

، فقط الفككككاعككككل عن الحككككديككككث 31
والحكككككديكككككث عن نتيجكككككة فعكككككل 

 والفعل عديالمت الفعل) .الفاعل
 (زمالال

  حممدٌ  ذهبَ  -
 حممد خر  -
 حممد دخل -
 ؟حممد قرن ماذا. .حممد قرن -

 ؟ ماذا( .حممد نكل
 ...حممد كلن 
 
 

 الالزم ال عااااااال بني ال رق توضاااااااااااااايع -
 .كاملتعدي

 ال اعلهو احلديث عن  :الالزم ال عل -
  ي األمثلة ه (1986 الشمسانه   قل

ذهاب حمّمد كعن  :املذكورل حتدثت عن
 .خركجي كدخولي

ال عااال ال  نن :معنااااه املتعااادي ال عااال -
 ممتممن  ال بد لي بال اعل كحده بل يتمُّ 
  .بي امل عول كهو
 ال زمالال ال عاال نمثلااة نن علىالتااأكيااد -
 األ عال خبالف (ماذا باااااااااااااااااا  عنها ساااأليُ 
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با  السااااااااااااااؤال عنهاااا كنميُ  ي اااإواااه املتعااادياااة 
 .(ماذا 
 الطالب لتساااااااااااااااعد التدريبات ثيفتك -

 ال هم على

 فعالاأل في الزيادةحروف  32
 :معانيهاو 
  الوزن( ن عل-1

  الزيادل( اهلمزل
 الصف.  ىلإ الطالب دخل -

 .الصف ىلإ الطالب املعلم ندخل
 الكلماااااااة نيع زياااااااادل ل عاااااااّ  -2

 (يف التضع
 .فالصّ  ىلدخل الطالب إ

 .فالصّ  ىلإ الطالبَ  ل املعلمُ دخّ 
 األلفه التال: ت اعل -3

 .الصف ىلإ الطالب دخل
 .الصف ىلإ الطالبان تداخل

 (ته  ه ا  است عل -4
 .غ ر اهلل للمؤمن 
 ني طلاااب  اهللَ  اسااااااااااااااتغ ر املؤمنُ  

 املغ رل( 

: معىن ال عل لطالبل يوضااع نن جيب -
 كهي األ عااااااال اليت حتتوي علىه املزيااااااد

 كنمُيح ك  ال عل نصاااااااال من ليسااااااااتنحرف 
 .سقوطها

اليت  املعلم نن الزيادل شااااااااااااارييُ  نن بجيَ   -
جديدا   معىًن  تضاااااااايف ال عل على تدخل
معىن  هو احلال يف اللغة الرتكية كهلا كما

 خرمعىن آ كهلا نكل اعىن  yedimغري تي
yedirdim هلاااكذلااك بزيااادل  تلااح نكَّ  ي يااد 

 buldu- dir buluşti كجد كهو معىن
الشااااااامانه  سااااااعود سااااااويلم  تواجد ىنعا

1994)  
 :ييتؤد معىن اهل العربية يف  اإلضا ات -
ه 1988 قباكله التعدية   يدتُ   اهلمزل -

 عااال ال ااااعااال  نني ن (113صاااااااااااااا ااااة 
 .بي امل عول كهووتيجة  يصبع لي

 قباكله كالتضااااعيف يُ يد معىن التعدية  -
 (114ه ص اة 1988
 .املشاركة تُ يد كاأللف كالتال
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 .الدر  الطالب علم -
 .الدر  الطالب استعلم

 
 
 

 الطلااااااب على الااااااداللااااااة ت(ه  ه  ا-
 .كالتال كالسني فلاأل بزيادل

 املعااين نبرز هاذه نن نبيايالت ضااااااااااااااركرل مع
 الطالب يسااااااااااااااتطيع حىتالزيادل غ لصااااااااااااااي

 اليت النصااااااو  بع  ك هم اسااااااتخدامها
 .املعاين هذه مثل حتمل

 معاينتكثيف النصااااااااااااااو  اليت حتمل  -
 .الزيادات تلك

 ماضككككككككيةال فعالاأل تحويل طريقة 33
 الفعكككككل إلى والمزيكككككدة المجردة

 .مراأل فعكككككل وإلى المضكككككككككككككككارع
ه صااااااااااا اة 1999 الصااااااااااايداكيه 

131)  
 املضاااااااااااار  املاضاااااااااااي :اجملرد الثالثي

 مراأل
 عل ح ا        لعَ  ح ياَ      لَ  َاعَ   :الوزن
 عنَ مح ا       مَيحَنع         َمَنع: املثال

 لعَ  اح ا         لع  ي ح       َ ع ل       
 همح  ح ا         مهَ  ح ياَ       مه   َ        
 املزيد:  ال عل
 لع   ح ن      يُا حع ل    ن احَعلَ : الوزن
  ر  خح نَ      ر  خُيح        رَ خح ن: املثال

 :ننح يتعلم الطالب على جيب
  (لعااااَ  اَ   ن  زح وَ الكيف يقيس على هااااذا   -

ر :وُ ملح    عحل كلَّ  مع  سَ لَ كجَ ه  َاَتع كَوصاااااااااااَ
 املضاااااااااااااااار  نيح عَ  حركة نكجوب تعليمي ن

 فُ عرَ تُ  اعياااااااةمساااااااَ  اجملرد الثالثي لل عااااااال
 .باملعاجم

 عني حركاااة هي مرنن حركاااة عني األ -
ه صاااا اة 1999 الصاااايداكيه  املضااااار 

132)  
 الباغ املضار  يف (لع   َ  عني ال عل  نن -

 .املضار  عني هي مرألاعنُي ك ه م توحة
 يل عل مزيد لتاوي يَقيس الطالب كلَّ  -

 يقةر بالطّ  مرإىل املضااااااااااااار  نك إىل  عل األ
 املذكورل. 
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 لح ع   اَ          لع   َ ياُ        لَ عَّ  اَ 
  ح ر  خَ           ُ ر  خيَُ         َ رَّ خَ 
 لح عَ  اتَ        لُ ت اعَ يَ      ل اعَ تَ 

   ت اهمح        يت اهم      ت اهم
 لح ع   ح تاَ سح ا       لع   ح تاَ سح يَ     لعَ  ح تاَ اسح 
 رح    غح تاَ سح ا        رُ    غح تاَ سح يَ     رَ  َ غح تاَ سح ا  

ريف   الوزن اسااتخدام - س كقالب يقي  الصااَّ
يف  اهمَّ مُ  عامال شااااااااااااااكلعليي الطالب يُ 

 ال عاال حتوياال إتقااان على الطااالااب قاادرل
 .مرن إىل مضار  إىل ماض   من
 

 لجملةا في الحدث اسككككككككككتخدام 34.1
  (المصدر)
 :اجملرد الثالثي لل عل املصدر -ا

 رّ ض  مُ  الكثري كلاأل
 حدث يدل كهو مصاااااااااااااادر األكل
  كلاأل  عل
 احل ظ قبل ال هم جيب -

يدل على حدث  مصااااااااااااااادرال هم 
 .ال هم عل 

 .الزراعة مهمة للبالد نَّ إ -
على حدث يدل  مصااااااااااااادرالزراعة 

 .الزراعة   عل
  .سانومضر لصاة اإل الغضب -

 حدث على يدل مصااادر الغضاااب
 .الغضب  عل

 غةالل يف املصاادر اسااتخدام مع يمقاروتُ  -
 .احلدث على داللتي حيث من يةالرتك
 خدميست كيف  البالطَّ  مَ لَّ عَ ياُ  نن جيب -

 احلدث على ةلرغبتي للدال دعن املصاااااااادر
  نالزَّم عن ادجمرَّ 
 الثالثي املصااادر غيَ صااا   نن إىل اإلشاااارل -
 املعاااجم إىل يهااا  عَ رجَ يُ  نن بُ جيااَ   اعيااةمسااَ 

 (307ه صااااااا اة 1999 الصااااااايداكيه 
 نم هاح ظ خالل من هاطُ بح ضااااااااااااااَ  كمُيحك نُ 
 .الدائم التكرار كمع املعاجم

 حمل يف شااىت بصااور املصاادر اماسااتخد -
 .جر   كنه وصب نكه ر ع
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 .الدراجة النارية خطري كوبُر  -
مصاااااااااااااادر يدل على حدث  ركوب

 . عل الركوب

من الفعككل  الحككدثاسككككككككككتخككدام  34.2
 المزيد 

  عال ح إ   مصدره لعَ  اح ن :ال عل -
  .الزكال كاجب خرا إ

 .خرا إ مصدره  عل نخر 
  عيل ح تاَ  هُ رُ دَ صح مَ  لَ عَّ  اَ  :ال عل -

 ا النَ  تعليم على املساااااااااااااالم حير 
 اطري 
  عليمتَ  مصدره لعح     علَّم
  ل اعُ تَ  مصدره اعلت َ  :ال عل -
 .حرام املسلمني لتُ قات
 لتقاتُ  املصدر  عل لتَ اتق
مصاااااااااااااااادره  اساااااااااااااات عاال :ال عاال - 

 است عال 
 .اهلم زيليُ  االستغ ار

تَاغحَ رَ    ارا ستغ مصدرُهُ    علٌ  ا سح

 
  يوضع -

ُ
يف  (راملصد  احلدث نَّ ن مل  عَ امل

 بقال نيه كاحد كزناملزيدل لي   عالاأل
 .عليي القيا  كنمُيح  كاحد

  خالل من املصااااادر ىلإ لشاااااار اإل جيب -
  درك  ماان كااثااري

َ
 عاالااى كالااوقااوف تاملاا

 الطالبرساااااوه كزوي يف ذهن  نأل: معناه
 .كرارهتَ  رلثح ككَ ه معناه  هم من يأيت
 

 B2المستوى المتوسط األعلى 
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 اف : ك نَّ والكبك شبياالتَّ  سلوبأ 35
  رٌ قمَ  ككجهُ -

  ك قمرٌ كأن كجهَ 
 سدٌ ن زيد-
 كاألسد  زيد   
 
 
 
 

ع املعلم املعىن الذي -   لييإ شاااااااريتُ  يُوضااااااا 
 كنده ماكظي تهك كالكاف ه كأن  نح م   ل  كُ 

ّ اإل بالعمل الدخول   عرايب 
 على دخااالتاااَ  كاااأنّ   نن إىل اإلشااااااااااااااااارل -

 على تااادخااال كالكااااافه االمسيااااة اجلملااااة
 .امل رد

 يفحركات احلرف األخري  ىلإ شااااااااااااريُ  -
الاااذي طرن  لتغيريكخربهاااا كا نَّ كاااأ  اساااااااااااااام
من ضااااام إىل  تع يف اسااااام كأن  عليهما 

 (اطرب يف مةكالضّ 

 ، اسكككككتخداماالسكككككتمرار أسكككككلوب 36
  اضل السامرائي  (زالما ) الفعل

 (207ه ص اة 2002ه 
 مت وق  زيد -
 مت وقا زيد زال ما
 موجود  طريا -
 .زال اطري موجودا ما 

 تعبريال كي ية  للطالب املعلم عوض  يُ  نن -
 يف الاادخول دكنه ال عاال راسااااااااااااااتمرا عن

 .(زالما  لل عل  عرايباإل العمل
 على خلدت (مازال  نن على التأكيد -

 يف يُ ثاااد  حتاااُ  يالاااذ كالتغريُّ  االمسياااة اجلملاااة
من  رٌ غياُّ تَ  وكهه اطرب من خرياأل احلرف

 .ال تاة ىلإ ةمَّ الضَّ 
  كاملضااار  املاضااي بصاايغة (مازال  تأيت -
 .اجلملة بنالوظام  ظهارإ ضركرل مع

 الجملككككةبكككك عن المبتككككدأ اإلخبككككار 37
 الفعلية 

 ما بي؟  دحممّ : مثلةاأل

 اجلملاااة يف تااادريس خرب املعلم ينطلق نن
 على دك  َؤ ياُ  حيثه امل رد اطرب من ال علية
بتدن نن الطالب

ُ
 ستظل  هُ دَ حح كَ  كرلو ُذ  امل

كاضااااااااااة كال  اجلملة واقصاااااااااة املعىن كغريَ 
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 .الصالل على ر حيَ  دحممّ  -
 يف دراستي  تهدجيَ  حمّمد -
 .العلم بحيُ  دحممّ  -
 

 هو( ةمجل ليس  امل رد اطرب نكن م هومة  
امل رد  اطربُ  لَ د  بح تُ سااح  لو اُ ه املعىن مَ متَّ  الذي

 .الغرض ديةتأح  مت  قد ةيّ عل      لة  مجُ  ربخب  
 حمال يف اليت اجلملاة عرابإ عن دُ عاَ تاَ بح ياُ  -

  .اطرب
ه ركصا كان  مع ال علية جلملةا خرب طبقيُ 

 نّ كإه زال كما

 الفعل بحدث واالت صكككككاف القيام 38
 (الفاعل اسم)
 حممااااد اتصااااااااااااااف  عااااامل حممااااد -

 (بالعلم
قام   ساااااائر يف طريق اطري حممد -

 بالسري( 
  اتصف دراستي يف جمتهد حممد -

 باالجتهاد(
 

 املعىن الذي :للطالب املعلم وضااااااااااااااعيُ  -
 .يؤديي اسم ال اعل

 من اشااااااتقاقي متَّ  ل اعلا نن إىل شااااااارُ يُ  -
 .مع توضيع معىن االشتقاقه  عالاأل
 متاىل الطالب بالكي ية اليت  شاااااااااااااااارُ يُ  -

 يها اشااااااااااااتقاق اساااااااااااام ال اعل من ال عل 
 الثالثي كالرباعي.

 ال اعل اسم عمل ىلإ شاريُ  ال -

اتصككككككككاف االسككككككككم بنتيجة فعل    39
 (المفعول اسم)الفاعل 

 .املضركب الولد رنيت -
 يتي؟نماص ة الولد الذي ر  
  .مني املأكولمن الطعام  كلتن -

 اساااااااااااااام محلي الذي املعىن على الرتكيز -
 .ال اعل  عل وتيجة كهو امل عول

 ذَ خاا  نُ  اليت الطريقااةُ  للطااالااب عضااااااااااااااَّ وَ ياُ  -
  اساااااااااااااامُ  نهاااااام  

َ
 اجملرد الثيالثُّ  نَ م   عول ح امل

 .كاملزيد
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 كلاااتن الاااذي الطعاااام صاااااااااااااا  اااة ماااا
 .مني؟

 يف احملمول اهلاااتف اماسااااااااااااااتخااد -
 .ممنو  الصف

 املمنو ؟ اهلاتف ص ة ما
 من للمخرجني ابواهبن  تات تركيا

 .نهاع كاملبعدين ديارهم

 
40 
 
 
 
 

 الفعككككل حككككدوث سككككككككككبككككب بيككككانُ 
   ااااااضااااااااااااااااااال   ألجلككككا المفعول)

 (2002السامرائي ه 
 ؟تَ ُقم ملاذا .احرتاًما للمعلم ُقمتُ 
 ؟سا رتَ  ملاذا .للعلم طلبا تُ سا ر 
 خو ا احلرام نكل عن املساااااالم ميتنع
  .اهلل من
سلم عن ملاذا

ُ
 ؟...ميتن ع امل

هو  املذكور املصااااادر نن املعلم وضاااااعيُ  -
من ال عل  اراد احلصاااااااول عليهالعلة اليت يُ 

 (2002  اضل السامرائي ه 
 دكن اطوض يف املصااادر حركة ىلإ شااااريُ 

  جليت صيالت امل عول أل
 علة يبني الذي املصااااااااااادر نن إىل شاااااااااااارُ يُ 

 ارتباط لي يكون ام غالبا ال عل حدكث
 .كاألحاسيس القلبية باملشاعر

، والككعككطكككككاء الككمككنكك  أسككككككككككككلككوب 41
 وهب  –من   -عطىفعال: أاأل
 الوالد ابني وقودا  عطىن -
 ابنها عط ا كحناوا  ماأل منات   -
 وسان العقل اهلل اإل كهب -

 ملحت هنان  عالاأل هذه معىن على الرتكيز
 .كالعطال املنع ص ة معاويها يف

ل ن هااذه اال عااال ال يكتماانعلى  الرتكيز
د بمعناها بنتيجة م عول بي كاحد بل ال 

 لي من م عولني 
 كالثاين. ل  كَّ األَ  بي امل عول حركة إىل شاريُ 
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  با والمفعول لفاعلا حال بيان 42
  .راكبا سعيد جال -

 ؟جال سعيدٌ  كيف
  .امبتسمً  الصف ىلإ املعلم دخل -

 ؟دخل املعلم كيف
  رجع -

ُ
  .احً ر   َ  بالده ىلإ رسا   امل

 ؟رجع املسا ر كيف
 .ساخًنا الطعامَ  اكلت
 ؟نكلَت الطعام كيف

 .مزدمحةً  احلا لة رنيت -
 ؟رنيت احلا لة كيف  

 احلال لييإ شرييُ  الذي املعىن على زُ كَّ َر ياُ  -
  هام االساااااات بأدال اقرتاوي معه مجلة كل  يف

 كيف 
 يف خرياأل احلرف حركاااة ىلإ شاااااااااااااااااريُ  -

 .احلال
 دائما احلال صاااااااااااحب نن إىل شااااااااااارُ يُ  -

 .معر ة يكون
 مع اجلملاااااة بناااااال وظاااااام على كااااادَؤ ياُ  -

 .احلال

د ث مضككككككككككى  التحدث 43  أوعن ح 
، المتكلم يخص بمككا، حككاضككككككككككر
 باسكككككككتخدام: الغائب، المخاطب
لنكككككاقص المعتكككككل الفعكككككل مع  ا
، ا، ن  ، نا، الفاعلتاء  :الل واحق

 ي.، و
 :الناقص املاضي ال عل

 رميتُ =  تُ +  رمى -
 دعوت=  تُ +  دعا -
 وسيت=  تُ +  وسي -

عيني تُ  الطالب قواعد كليةً  يدر  نن جيب
   عااااالعلى التعاااااماااال مع األ

ُ
 عنااااد عتلااااةامل

  اللواحق( للضاااااااااااااااماااااااائر ساااااااااااااااناااااااادهااااااااإ
 (258ه صااااااا اة 1999 الصااااااايداكيه 

 :كهي
 علة حرف كهلمان ساااكنان التقى إذا -1

 .حرف العلة حذف
 اقصالناااا ال عاااال خرآ يف نلف كاااال  -2

ه ياااال كن كاك عن منقلباااة تكون نن دَّ الباااُ 
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 رميحنا=  وا+  رمى -
َ =  ن+  رمى -  رمنيح
 رمَيا=  ا+  رمى -
 اوح رمَ = ك + رمى -
 واوسُ = ك + وسي -
 :املضار  ل علا

  انيرميَ =  ان+  رميي -
 يدعوان=  ان+  يدعو -
 يرمني=  ن+  يرمي -
 + ن = يدعون  يدعو -
  ساكنة( = يرمون ك + يرمي -
 = يدعون ك + يدعو -

 لفكاأل كاك عن منقلبةٌ  املمدكدل  األلف
 .يال نصلها الالي شبيتُ  اليت
 ثالثاااااة عن النااااااقص ال عااااال زاد إذا -3
 يكن مهماااااااه يااااااالً  ل ااااااين تح لبااااااَ قُ  حرفن

 .نصلها
 قبلهاااااا ظاااااله لفإذا حاااااذ ااااات األ -4 

 .م توحا
 قصالنا ال عل مع املتاركة ائرالضمّ  -5 

 .نصلها ىلإ األلف تعوده باأللف
  املعتاااااااّل اعخر(ال عااااااال النااااااااقص  -6

ة حرف العلّ  ذفاجلماعة حيُ  واكاملّتصاااال ب
 ( حرف العلااة ككاك اجلماااعااة هنماااأل  يااي

حسااب  األلف قبل ما  تعمع ه نساااكنا
 .القاعدل

 

د ث عن التحدث 44  أو مضككككككككككى ح 
، المتكلم يخص بمككا، حككاضككككككككككر
 باسكككككككتخدام: الغائب، المخاطب
 مككع األجككوف الككمككعككتكككككل الككفككعكككككل
، ا، ن  ، نا، الفاعل اءت :الل واحق

 ي.، و
= قال + ُت = قالحت  اجتمع  لقا

  (ساكنان َ ُاذ  ت األلف

 املعتل ال عال سااااااااااااااناادإ تدريس يف قنطلَ يُ 
ىل الضااااااااااااااااماااااااائااار املاااتاااااااركاااااااة إ جاااوفاأل
 نم النسااااااول كوون ال اعل تال :(اللواحق 

 السابقة. القاعدل
عمليااااة  نن الطااااالااااب ي هم نن جيااااب -

 يف اللساااااااااااااااااان على ب ي ااااا متت احلااااذف
 .طقنّ ال



 

86 

 

ن=  ن+  ياااقاااول لاااح  اجاااتاااماااع  ياااقاااُ
  (ساكنان َ ُاذ  ت األلف

  الجزاء تحقيقو  الشكككرط أسكككلوب 45
، تىم، مككككا، نم، إن: األدواتبكككك

 .ذاإ، حيثما
  = تنجعح  تدر ح  نإ -
 .عني اهللُ  يرضَ =  نبويي يطعح  من -
 .حيرتموك=  النا  حترتم نإ -
 عني. لح سأَ تُ  = مات عل -
 ك  تااااااادر  =  اماااابااااكاااارً  باااار ح  مااااىت -

 احلا الت.
 .اهلل كبح يراق  =  تذهبح  ثمايح -
 سااااااااا رُ ن العمرل إىل سااااااااا رتَ  إذا -

 معك
 

 نساااااااااااااالوب تاااااادريس يف املعلم ينطلق -
 اجلزال ال نن بإيضااااااحه املعىن من الشااااارط
 كهو املذكور الشااااااااااارط بتاقق الإ يتاقق
 .ال عل

 اجلازمة باألدكات الشاااااااااااارط ساااااااااااالوبن -
 ال عاااااال معض يف هااااااذا املسااااااااااااااتوى عرَ يُ 

 قل حىت تساااااااتقر حركة ال عل  ار املضااااااا
ن دكن االضاااااااااااطرار لبياه ذهنييف  خريلاأل

 .عرابحمل اإل
 تلااااك من ندال لَّ كااااُ   نن إىل شاااااااااااااااااااريُ  -
 معىن يف الشاااااااااااااارطاملااذكورل هلااا  دكاتاأل

 لداالعااااقااال كن كغري    اااأدال تكون للعااااقااال
 .كاملكان للزمن

كنن   يد الشرطتُ  (إذا املعلم نن  شرييُ  -
 احاهل على تبقىحركة األ عال يف آخرها 

 .تغريُّ  دكن

 :الدراسة هذه قدمتها التيالمهارات مالحظات على  2.1.4.4
كيتضع ذلك ه عرايبعلى اجلاوب اإل اجلاوب الوظي ي كليس علىقام  املهاراتتقسيم  نن .1

 كتب  اعتادت كما  ال رعي اإلعراب حتت يوضااااااااااع مل لساااااااااااملا املذكر كمجع املثىن نجليا ن
كالشاااااااااأن و ساااااااااي عند ه امل رد لغري التادث مهارل حتت كضاااااااااعتي اإمنّ ك   يصااااااااان  تُ  نن الناو

 كلّ   تؤديي الذي املعىن ألن العمل برابل بينهما اجلمع يتمّ   لم (كصااار كان احلديث عن 
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 كليسه ماتؤديه الذي املعىن حسااااااااااااااب امتصااااااااااااااني ه مت كلذلك خراع عن خيتلف منهما
 مت( كالوظي ة املعىن  املنوال هذا كعلى ملةاجل يفالعمل اإلعرايب الذي تؤثر  يي  حسااااااااااااااب
 املناسبة املهارات استخدام من الطالب يتمكن حىت الناوية املهارات من العديد تصنيف
 .يريده الذي املعىن حسب

تعمل  ألهنارات يف بع  املها قابليةتالالدراساااااااة اساااااااتخدمت الطريقة  نن نيضاااااااا الحظيُ   .2
 .البالط تعليم يف الوقت كبتزله الطالب ذهنإىل  املهارل  هم تقريب على

 اجلملااة وينتك ووال من باادنت  هي املهااارل تناااكل يف  التاادرُّ  جاااوااب الاادراسااااااااااااااااة راعاات .3
ئا حسااااااااب حاجة شاااااااايئا  شااااااااي االتسااااااااا ال علية كاالمسية( مث اوتقلت بعد ذلك يف  اطربية

ع مهارل احملادثة مجنب  ىلإ جنبااملهارل الناوية( تساااااااااااااري  الطالب يف التعبري كهي بذلك 
على  هم اجلمااال يف ك  للتعبري تعتمااادان على مهاااارل الناو يف بناااال اجلمااال نياللت القراللك 

 .القرالل كاالستما 
 تثبيت يتم حىت رابل بينهما كان  نإ بسااااااااااااااابقتها مهارل كل  تعزيز الدراسااااااااااااااة راعت كما .4

 .الطالب ذهن يف املهارات
جلاوب الوظي ي اعلى  اتاملهار  بتاديد قامت اليت الدراسااااااااااااااة هذه تناكل يف الحظيُ  اممّ  .5

 اطوض دكن هبا قتحل  احلركة اليت  نو بكاملعنوي نن إعراب نكاخر الكلمات ُنشااااااااااااااري إليي 
 .لعملا إىل كليس املعىن إىل الطالب صرفلين ذلك ىلإ دىن الذي بالسبب

ب كيف بع  املهااارات ليعرف الطااالااكُيالحظ يف هااذه الاادراسااااااااااااااااة نهنااا قاااماات باادمج  .6
ارات األخرى  يستخدمها كيظهر ذلك جليا يف استخدام ندكات االست هام مع بع  امله

 .ل كماذا( مع امل عول بي ك كيف ( مع احلا هكاستخدام  من( مع ال اعل
 املتوسل املستوى حىت لمهايتع نن للطالب كنميُ  اليت املهارات هي تناكهلا متَّ  اليت املهارات .7

 .الدراسة هذه يف املذكورل العامة هدافاأل  قكَ 
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 : تدريس مهارة النحو العربي ساليبأ 2.1.5
 :عّدل لعّل نشهرها كنبرزها اعيت لتدريس الناو العريب طرق

 (9)غازلي نعيمة، صفحة : االستقرائية بالطريقة القواعد تدريس 2.1.5.1
 الذي سلوباأل هو االستقرال نن ؤداهمُ   لس ي سا الطريقة االستقرائية إىل نتستند   

ه جزائهان تتبع بعد الكلية صااااورهتا يف عر ةامل ىلليصاااال بي إه املعر ة مسااااار تتبع يف العقل لكيمَيح 
 تتبعها يف االساااااتقصاااااال مكاساااااتخدا كاحلقائق القواعد عن الكشاااااف هو الطريقة  هدف كعليي

 قول التالميذ لدى ثريتُ  اهنّ نم منها  مزايا الطريقة هلذه نن اطربال بع  كيرى .إليها الوصاااااااااااااولك 
 تتخذ إذ الرتبية يف جادل طريقة كهي قيقةىل احلإتدرجييا للوصااااااااااااول  بأيديهم تأخذ ذإ الت كري

 التشااااويق عنصاااار على ركزتُ   هي لذلك ضااااا ةإه القاعدل ل هم ساااااسااااان كالرتاكيب األساااااليب
ه ص اة 1985 الّناقةه م  الرتتيب كاملالحظة قةد   على همدُ كتعو  ه التالميذ بني التنا س ثريكتُ 

  :مثل خذاملزايا إال نهنا مل تسلم من بع  امل  تلك كرغم (331
  ميعلالتً  بطيئة هنان .1
بني  نكيقار   كيوازن در لل مقد  يُ  الذي هو املعلم نأل الدر  يف التالميذ مشاااااااركة ةلَّ ق   .2

 .كيتوىل صياغة االستنتا  نجزائي
  خرىاألُ  اجلواوب دكن العقل على ركيزهات .3
 (180ه ص اة 2014 اجلعا رله  .كاالبتكار التجديد يف املدرسني قدرات تعطيل .4

 :القياسية بالطريقة القواعد تدريس 2.1.5.2
 كماحلُ  منقال ال كر هذه الطريقة قدمية يف تدريس الناو كتقوم  لس تها على اوت عتربتُ 

 يف العقاااال رقط من بااااذلااااك كهي النتااااائج ىلإ املبااااادئ كمن اجلزئي على احلكم ىلإ ليالكُ 
 .املعلوم من اجملهول ىلإ الوصول
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 كاملة  القاعدل بذكر نيتبدن باجملرد  ألهناالطريقة القياساااااااية تتطلب عمليات معقدل  نإ
 حتويي ما خالل من كاملنطقية ال علية النتائج باسااااااااااااااتخرا  يبدن القاعدل يكتب نن بعد  املعلم
هذه الطريقة متتاز بساااااااااااهولة الساااااااااااري  يها على نّن  ينيو الرتب اطربال بع  كيرىه مل اهيما تلك

 كثرَ ن لسااااااااوي يساااااااتقيم نن كنميُ  جيدا  هما القاعدل ي هم ذيال  التلميذ املقررل خطواهتا  قكَ 
طريقة سااااااريعة  يضااااااان كهي ذكرها قبل لي وضااااااعتُ  مثلةن من القاعدل يسااااااتنبل الذي من كثريب

  الت كريه اجليد الت كري تتسااااااااااااعد التالميذ على تنمية عاداك  ال تساااااااااااتغرق كقتا طويال ألهنا
 حاال يف قهاااطب  يُ  نن نراد إذا باادقااة التلميااذ يعر هااا نن جيااب اليت احلقااائق ىلكإ املااادل إىل حيتااا 

 ا ظ ه احل ظ على دساااااااااااع  تُ  اليت الوحيدل الطريقة كهي ال رضاااااااااايات كت سااااااااااري املشااااااااااكالت
لكن هذه الطريقة مل  .(12 غازيل وعيمةه صاااااااااااااا اة  تذكرها على عنيالقاعدل هو الذي يُ 

  قد زاياعليي من م اشااااااتملتح  ما رغم اليها هتج  كُ  اليت النقد سااااااهاممن  خرىتساااااالم هي األ
 :هنان عليها عيب
 .العميال كاحملاكال احل ظ على التالميذ دو  عَ تاُ  -ن

 .الباث يف كاالستقالل الن س على االعتماد عدم -ب
 .كالتجديد االبتكار على القدرل  يهم ضعفتُ  -ت
 :(180ه ص اة 2014 اجلعا رله  .بالسهل كتنتهي بالصعب تبدن هنان -ث

  :النص ب سلوبتدريس القواعد  2.1.5.3
 نالسااااااياق املتصاااااال  بأساااااالوبهذه الطريقة  ىساااااامَّ تُ م

ُ
ه االسااااااتقرائية عن لةعدَّ ك الطريقة امل

هذه الطريقة  عىنكتُ ه اللغة العربية و صو ظالل يفتعتمد هذه الطريقة على تدريس القواعد ك 
 درسااااااا النص هذا  درَّ حبيث يُ ه الكلي كشااااااكلي كسااااااياقي حداثيبالنص املتكامل يف ن كاره كن

 .اكملوً  كبالغة كذكقا كمعىن مبىنك  صاااااااااااوتا ةاللغ طبيعة ساااااااااااايركاا يُ ه املختل ة جواوبي من لغويا
 (5 غازيل وعيمةه ص اة 

 عناصرهاه لمت زر اللغة ظاهرل كلية  نن على يقوم غويلُ  سا ن من الطريقة هذه كتنطلق
 تكامل ظالل يف اللغة قواعد در تُ  نكاألجدر نه كداللة كتركيب كصااارف صاااوت من تتكون
 هذه خالل من الناو قواعد تعليم نن اجلعا رل ساااالمعبدال الدكتور رىي كلذاه مالعناصااار هذه
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كملن م :يقول  هو الطرق من مثيالهتا عن كي ضااااااااااااالها الطالب مع كجدكاها و عها هلا الطريقة
 ضلىال ُ  الطريقة هنان كورىه و سها اللغة تعليم اريجيُ هذه الطريقة   قكَ  القواعد ميتعل نورى ن

ه القواعد بالرتاكيب يتم عن طريقها مز ُ  ألويه الناوية للقواعد املرسااااااااااااااومة هدافاأل لتاقيق
هذه الطريقة تكاد جتمع مزايا  ن إ ذلك ىلإ إضااا ة اللغة رسااوه إىل املؤدي الصااايع كبالتعبري

  (180ه ص اة 2014 اجلعا رله  .مالطرق السابقة
  :الجملة تحليل ب سلوب القواعد تدريس 2.1.5.4
 لل  حيُ  نن ني نساسا املعىن  هم على تعتمد كهي جلملةا حتليل على الطريقة هذه تعتمد

  مع بالتعاكن التالميذ
ُ
 ابيتً  كن اوبويًّ  احديثً  كن ويةً قرآ آية النص ذلك كان  سااااااااااااااوالً  صالنَّ  مل  عَ امل

 ىلإ الوصاااااااولَ  للتلميذ ييسااااااار كهذا املعىن  هم على يقوم حتليال عادية لةمجُ  كن قوال نك اعريًّ شااااااا  
 ىلإ لوصاااااااااااااااَّ تَ ياَ  نن كنمُيح  التلميااذَ  نن زاهتاااي  مَ  كمن عراباإل من ملااةاجلُ نك  لَّ ظااةال موقع حتااديااد

 يف قةكالد   الرتكيز على التلميذ لم  حَيح  سوف اليلتال نكن اويةالنّ  للقاعدل الصايع االستنتا 
  (4 غازيل وعيمةه ص اة ال كر  يي كحتريك القدرل النقدية  عمالكإ صالنّ 

 طريقة الشر  النحوي: 2.1.5.5
 الطالب ُتسااااعد اللُّغوي للرتكيب عميقة رؤية تقومي من ساااا كتقوم هذه الطريقة على ن

 منظمة حماكلة تتضااااااااامن نهنا يف الطرق الساااااااااابقة عن بتلف هناني نه اللغوية خربتي إثرال على
تقدمي القاعدل الناوية  إىل ذلك يف ُمساااااااتندل القواعد عن مقصاااااااودل اعلومات الدار  لتزكيد

 اللغة قواعد بع  نن ذلك يف هاكُمربر . تأصااااااايليًّاشااااااارحا ملويا  شااااااارحهابشاااااااكل مباشااااااار مع 
 كإمكاواتيه العقلية الدار  قدرات من اساااااااااااااات دوا ما إذا عالية  نكثرَ  َتعلُّمها يكون كتراكيبها

 كاملمارسااااااااااااة التدريب على كامل  بشااااااااااااكل اعتمادوا من نكثر السااااااااااااببية العالقات إدراك على
 (230ه ص اة 1985 الّناقةه م كاستظهارها الرتاكيب كح ظ النمطية

 :التكاملي سلوبباألتدريس القواعد  2.1.5.6
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  رك  نن األسلوب هذا يرى حبيث لغة (13 كاملةتعتمد هذه الطريقة على الدراسة املت  
من  ركعها كهنتم  ا رعً  ملهنُ  نن كنميُ  كاله هاو سااااااااااااااَ  اللغة حدلكَ  فُ ؤل  تُ  ادلً تَّ كمُ  جمتمعةً  اللغة

 اللغة ىلكإ هاو ساااااا   اللغة من اوبثقت ال رك   جميع خرآ ا رعً  لضاااااا   َ واُ  كدكن اعخر ن بأحدها
 جيعل العربية اللغة تدريس يف ساااااااااااااالوبكهذا األه التعبري يف اللغة حدلكَ  كتتجلىه مصاااااااااااااادرها

 كحشااااااااااااااد كسااااااااااااااردها القواعد حل ظ مهية ال نه كالوظي ية العملية حياتي يف اللغة ي هم التلميذ
كما ه كالكتابةهو تدريب التلميذ كمتريني على القرالل الصاااااااااااااااياة  همامل  األمره هبا الذهن

  (6 غازيل وعيمةه ص اة  .املبتغال النتيجة ىلالقواعد إال كسيلة من كسائل للتوصل إ
 :البيانية الرسوم ب سلوب القواعد تدريس 2.1.5.7

 بقول الكلمة عن تتميزك ه الوساااااااائل التعليمية البصااااااارية احلساااااااية نقدمالرساااااااوم من  دُّ عَ تاُ   
 ألهنايف االتصااال  كبريل  هيمةن لرسااومل ه يف الذاكرل طولن مدل كبقائها  همها كسااهولة تأثريها

 غازيل  .الناوية التمارين يف امل ردات تعليم يف خاصاااااااة  يدكتُ ه اجملردات كرارتَ على  سااااااااعدتُ 
 (9وعيمةه ص اة 

  سااااالوهباكن خصاااااائصاااااها يف بع  من يقرتب هابعضااااا ن إ كردت اليت الطرق تعدد كرغم
 يتلقى الناو جمردا الطالب يف الطريقتني ال نأل التكاملية الطريقة من نصال طريقة كتقارب

 بع  لعل لبكالتادث كالكتابة  كاالسااااااااااااااتما عن دراساااااااااااااااة بع  مهاراهتا كمهارل القرالل 
 ذكر الطريقة املعدلةبالطريقة التكاملية اكت ال  ذكر علىالعربية مل يأت  اللغةب املختصااااااااااااااني

اجلملة  كحتليلرائية كاالسااتقه القياسااية طريقةالكبعضااا من الطرق املذكورل   ن إ ذلك عن  ضااال
 بغري العربية ناطقنيلل الناوكالرسااام البياين قد ال تتناساااب مع تدريس كطريقة الشااارح الناوي 

 .األكىل مستوياهتا يف خصوصا
 :بغيرها ناطقينلل هامة لتدريس قواعد النحو العربي ضوابط 2.1.5.8

                                                
 .ارات األربع للغة مع مهارل الناو( تكامل املهتبة تقصد بقوهلا:  املتكاملة لغةلعل الكا -13
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 مشاكلة لَّ جُ  نأل للناطقني الناوخيتلف اختال ا كبريا عن  بغريها ناطقنيلل الناو تدريس .1
 صاااااااااااة يف مشااااااااااكلة غري الناطقني  تكمن نَما الكلمات نكاخر عرابإ يف ترتكز الناطقني
  (194هه ص اة 1431 ال وزانه  استخدامي كصاة اجلملة تركيب

  يكون اجلديدل الرتاكيب تدخل نن بذلك قصااااااااااااااادكيُ  :الرتاكيب من حمدكد عدد اختيار .2
  يجب لدرك ا نحدال عل املاضااااااااااااااي يف  دخل إذا نُ ه در  كل  يف جدا حمدكدا عددها

 دخليُ   ال املاضااااي صااااور حدكد ببع  االكت ال جيب بله ركاألم املضااااار  دخالإ بجتنُّ 
  املاضااااااااااي

ُ
 كقت يف كمجعا ا رادً كإ كتأويثا تذكريا كالغائب بكاملخاطَ  املتكلم مع تعملسااااااااااح امل

 (306ه ص اة 1985 الّناقةه  .كاحد
ه الااادر  يف املرات من اعاااددً  مقااادَّ اليت تُ  الرتاكيااابُ  تتكرر نن صااااااااااااااااادُ قح كياُ : كرارالتَّ  كثرل .3

باال يتكرر يف ه كمعناااه م رداتااي يف يساااااااااااااااا  و ح  الرتكيااب   كرارتَ  ينبغي كاله التاااليااة كالاادرك 
 (306ه ص اة 1985 الّناقةه  .خرىنُ  كمعان   م ردات  

  الرتكيب قبل الرتكيب ووال دخالإ .4
ُ
 من صاااااورل يف تركيب إدخال عدم بي دصاااااَ قح كياُ : ساااااعوَ امل

( الرتكي الطالب هذا  دخالإمثال  صع ال يَ ه صورل بسلن يف إدخالي قبل املوسعة صوره
 (جاادياادالطااالااب جااديااد( كهااذا باادكره جيااب نال ياادخاال قباال  الطااالااب  ذا هاا دخااالإ قباال

 (306ه ص اة 1985 الّناقةه 
تساااع مث يُ  نصااالالكالم يكون لي  نن الناال يرى: العربية للجملة األصااالي الرتكيب اعتماد .5

  صاااليُ  نن غري من ال عل ال اعلُ  يلي نن صااالكاأله تقدمي املبتدن كتأخري اطرب  األصااالبي 
. عني يتأخر بأن ال عل من  صااااااااااااليُ  بأن امل عول يف صاااااااااااالكاأله  اصاااااااااااال ال عل كبني بيني

 متعلُّ  يف الطالب مع وبدن نن  األكىلإًذا  (36ه صاااااااااا اة 2009  اضاااااااااال السااااااااااامرائيه 
كاالبتعاد عن التقدمي  الناال ذلك ىلإ نشااااااااااااااار كماه  األصاااااااااااااالي ترتيبها  قكَ  العربية اجلملة

 .اجلملة العربية يف ذهن الطالب تركيبُ  خَ رسَ يَ  نكالتأخري إىل حني ن
ه صاااااااااا اة 1985 الّناقةه  يو سااااااااااَ  املعىن ؤديتُ  اليت الرتاكيب من كاحد برتكيب االكت ال .6

  هم يف الطالب دعو  يستوي حىت ئاملبتد وىتاملسيف  كال سّيماكهذا املبدن مهم  (307
ال  ألويه املضار  مع (ملااااا نسهل من و ي ال عل ب (ماااااا  ن ي ال عل املاضي م ب مالرتاكيب
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 جهة من ماجلز  يف كما  ال عل    ذح يف ج اغريً ءتل ة لل عل من جهة كال ت صاااااااااااااايغةً  يتطلب
 (307ه ص اة 1985 الّناقةه  مخرىنُ 

حىت ه املبتدئة ساااااااااتوياتامل يف خصاااااااااوصاااااااااا عملها ىلإ كليس القاعدل كظي ة ىلإ اللت اتا .7
 واحية من الناو دراسااااااة على راكاألت من كثري  ب قد دنه يسااااااتطيع الطالب اسااااااتخدامها

 اليت الكتااب حاادمااا كرد يف ن :ذلااك مثااال القاااعاادلكظي ااة  إىل االلت ااات دكنه اإلعراب
  قااده (خواهتااانك  نإ  بااال عاال املشاااااااااااااابهااة األحرف عن الرتكيااة امعاااتاجلاا حاادىإ در تااُ 

يوازي  الذي االهتمام امنه كل    كظي ة ويليُ  نن دكن العمل واحية من الكتاب رضاااهااساااتع
ه مزدمحة وقرلن لكن :التالية باألمثلةجال  (لكنَّ  الكتاب عن  م عندما تكلّ ه جاوب العمل

ه 2015 خليل قّجار كآخركنه  لياهتاب . ..رقلكن الطه املدينة صااااااااااااااعبة يف احليال لكنّ 
 .معىن االستدراك (لكنّ   تسبقها حىت ت يد مجال يذكر نن دكن (32-30الص اات 

كبدل استخدامها يف املستوى ه اطصو  كجي يفاملبتدئ  املستوى يف املصطلاات بجتنُّ  .8
 (26ه ص اة 2010 دككةه  املتوسل.

يف اللغة  (14 قابلهاساااااااااااتخدم ما يُ يُ  نن اهلدف اللغة يف القاعدل اساااااااااااتخدامعند  ل ضاااااااااااَّ يُ  .9
 ككظائ ها معاويها يف تتشااااااااااااااابي يتمن القواعد ال بي بأ  ال عددة يكاللغة الرت  ي  ه الرتكية

ه كاساااااام ال اعل كاساااااام امل عوله الصاااااا ةك  إلضااااااا ةاك ه كوجود امل عول بيه  اللغة العربية مع
 كالظركف.

  

                                                
 ال من لغة املتعلم.اوظر تعليم اللغة العربية لغري الناطقنيه لكن الباحث نضاف اليي مقاروتي باللغة الرتكيةه بد -14
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 : النحو مهارات تقويم ساليبأ 2.1.6
نا لعدد من نبرز كنشاااهر الطرق اليت يُدّر  هبا  ه جييل الدكر العريبّ  الّناوبعد اساااتعراضااا 

 ب تقومي مهارل الّناوه كيشمل عّدل جواوب هي :لاديث عن نساليل
 :النحوي التقويم تعريف 2.1.6.1

 مكقوَّ : وصي ما (مَ وَّ قاَ  ذكر صاحب اللسان يف تعريف كلمة  :للتقويم اللغوي التعريف
ه قومتي: نيه املتا  استقمت: مكة هلن لقول التقومي: كاالستقامةه رهاقد: كاستقامها السلعة

كهو من ه لنا رتساااعَّ  :نيه ماملقوّ  هو اهلل:  قاله متقوَّ  لو: اهلل رساااول يا اقالو : احلديث كيف
 .(1987 ابن منظوره م  قيمتها هلا دتني حدّ ه الشيلقيمة 

 رهاساااااااااااعّ  السااااااااااالعة مكقوَّ ه وجيع   زالكنه ليعدَّ ه م املعو كقوَّ  :الوسااااااااااايلاملعجم  يف كجال
  (1985 جممع اللغة العربيةه ه كثنها

هبا على مدى النجاح  مُ حُيحكَ  ةٌ كسااااااااااايلالتقومي  : المنظور التربوي العام أما تعريفا من 
 اليت ساااااااااااااااالياابكاأله كالطريقااةه هاادا اايكنه كحمتواهه املنهااا من كرال العمليااة كلهااا:  الااذي حتقق

  الب  كالطّ ه املنها  م ردات لتن يذ املعلم اختارها
ُ
كمدى ما حصاااااااااااااال عليي من معارف  تعلمامل

 هذا يف ظالحَ كيُ  (2011 نبوعمشاااااااةه كمهارات كاجتاهات وتيجة مركره باملواقف التعليمية م 
هااذه  مُّ هُ كمااا ياَ ه املنهااا ه املتعلمه املعلم: الثالثااة التعليم حماااكر يشااااااااااااااماال التقومي نن التعريف

 .الدراسة هو تقومي املتعلم من اجلاوب اللغوي

كك اية ه حتصاااايلهم كمقدارَ ه مسااااتوى الطلبةوتعرف من خالهلا  يةعمل :اللغوي التقويم
 (2011 نبوعمشةه  م اللغوية املهارل يف ع همض كوقاط كمواطنه دائهمن
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 الناوي التقومي تعريف على  رداتيم عكسو نن (15 غوياللّ  التقومي خالل من الن كميكن
 منظماااة جرالاتكإ ليااااتعم من خاللمسااااااااااااااتوى الطلباااة  فتعرُّ : على الناو اعيت  يكون
 اللغة عناصااااااااار وواتمك إحدى دُّ عَ كاليت تاُ ه من مهارات ملوية بتاصااااااااايلي هلا مما قاموا كءطل
ك همهم ه كقرالهتمه حتااادثهم على الناوياااة تااملهاااار  هاااذه تطبيق يف الطلباااة كقااادرله الثالثاااة

 املهارات.تلك كالوقوف على وقاط ضع هم يف ه للمسمو 
 التقويم النحوي:  هدافأ 2.1.6.2
كالعمل الرتبوي بال ه منها الرتبوية عمالاأل كخاصااااااااااااااة عمل لكل نسااااااااااااااا  هو اهلدف

 : الربابعةه بال تاريخ( منها هدا اكالتقومي اللغوي حيقق نه  يها راكهدف جثة هامدل ال ح
 حاادَّدهااا للُّغااة لماايل يف تعاراحاال عاادّ  رُّ مي  اااملتعلمم :تقاااناإل ملو املتعلم متقاادُّ تصااااااااااااااويااب  .1

 من كجعاال (كوردر مهااا قاادَّ  اليت كااار مساااااااااااااات ياادا من بع  األ ربعباااأل براكن دكجال 
 هو ما بمني الإ  يها ار الد ميلك ال اليت كهي العشاااوائية خطالاأل مرحلة األكىل املرحلة
 الطالب لخيل   ما  كثريا بي التادث كن (122ه صااااا اة 1994 براكنه  مكتابتي  دبصاااااد

ار زمن ال عل ياخت يفتكون لديي القدرل الصاااااياة  نبني ال عل املاضااااي كاملضااااار  دكن ن
 اجلمل مع الصااااااااياة الن ي دكاتن اساااااااتخدام يف اطلل نكه مراده عن للتعبري املناساااااااب

 حلاقنك إه كاملضار  املاضي ال عل لن ي سبةاملنا دالاأل استخدام ككذلكه كال علية مسيةاال
   ي هذه األخطال يأيت دكر التقومي ليصوب تلك األخطاله الص ة غري املضاف مع (لن 

 .التقومي ساليبمن خالل نه املتنوعة كيد ع باملتعلم ملو اإلتقان
ولاظ بع  األخطال الناوية  :حبيني الضااااااااااااااركريكمعاجلة الضااااااااااااااعف ه املتعلم مدُّ قَ تاَ  قدُ وَ  .2

 بشكل األخطال هذه ككجوده جيدا ماكاملعجمية يف حديث هؤالل الذين تعلموا اللغة تعلُّ 
 م اططااأ رجُّ م حتََ  ساااااااااااااامياايوُ  ماااهو  ةاللغويااة لاادى متعلمي اللغااة الثاااوياا الرتاكيااب يف دائم

 يف ملتعلما م  دُّ قااَ تاَ  دقااح من واَ  دَّ بااُ  ال املتعلم عنااد اططااأ ذلااك الىفتَ ياُ كحىت  (1994 براكنه 

                                                
دراسااااات خاصااااة بالتقومي الرتبوي  الباحث على دراسااااة خاصااااة تُعىن بتقومي مهارات الناو كنساااااليبيه كُجلُّ ما عثر عليي: هي يقف مل -15

 العامه كالتقومي الرتبوي التقومي دئمبا باسااااااااتخدام الباحث قام الربابعةه كقدبصااااااااورتي العامةه كدراسااااااااة خاصااااااااة بالتقومي اللغوي إلبراهيم 
 طبيعة مهارل الناو العريب.ك لناوي اا يتوا ق يف التقومي ا اللُّغوي
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 مرينن يقوم من خالل م ننالضااعف ينبغي  معاجلة نعلى نه ضااع ي كمعاجلة التعلم عملية
 على الطالب الرتكي  (2000 عصره  كالعملية املستخدمة معيم لُّ احلَ  :معا مهمني اثنني

 على لييإ ضااااااافكامل املوصااااااوف على ة َ الصاااااا   ميبتقد حياناأل غالب يف يقوم املثال ساااااابيل
 .ضا ةاإل نك الص ة استخدام عند ماأل لغتي إىل يلجأ الرتكي املتعلم نأله املضاف

 عن ئنب  يُ  تقاناإل زمن إنَّ حتديد  الربابعةه بال تاريخ(( حدث مىت  تقاناإل زمن حتديد .3
  الساااااااااااااارعة يف اإلجابة نك يف الت اعل معه للمهارل اللغوية تقاويإ مدى عن املتعلم درلقُ 

 .درسها اليت الناوية للمهارل املتعلم تقانإ دىم عن تكشف احلواري فاملوق
 املعريف توىباملس التنبؤ على درلالق املعلمَ  اللغويُّ  التقومي عطييُ  :بالسلوك املستقبلي ولبُّ نالت .4

 املخصااااااااااااااص لزمينا اجلاادكل  قكَ مهااارل الناو  يفيبلغااي املتعلم  نن ميكن الااذي كاألدائي
تعلم عند كل موقف امل لي تكشااااااااااف اليتالتقومي  ساااااااااااليبن خالل كمنه التعليمية عمليةلل

 .تقومي ل  كُ   لنتائج دقيق حتليلذلك  قشريطة نن يرا ه لييمستوى يصل إ
  التدريس طرق على احلكم .5

ُ
 اعلية  مدى إىل ل مللُمعَ  شاااااااراتإ نيضااااااا التقومي يعطي :ةعبَ تامل

 جتاكب ىمد يف رئيساااااااااااااااا دكرا تؤدي  الطريقةه الناو تراامه تدريس يف املتبعة الطرق
 .جياباإ كن سلبا إما الناو مهارات مع الطالب
 :وخطواتا النحوي التقويم سسأ 2.1.6.3

  :(16 التقويم سسأ :وال  أ

 لي ملوضاااااااااااوعةا األهداف من لتقوميا ينطلق نن جيب: االوطالق من األهداف املوضاااااااااااوعة .1
 .اجلدكى عدمي ضاىن كإال

الوصاااااااول  نع حدلكا كسااااااايلة لعجز ال بدَّ من تنو  كساااااااائل التقومي: التقومي كساااااااائلتنو   .2
ج اليت حصاااااااااااال مدى صاااااااااااادق النتائ للمعلم التنو  يؤكد ه لنتائج دقيقة عالكل على ذلك

 عليها. 
 على تطرن ليتا التغريات ملالحظة مسااااااااااااااتمرل التقومي عملية : جيب نن تكوناالسااااااااااااااتمرارية .3

 .كاملعريف األدائي سلوكي تغريُّ  يف الطالب
                                                

 .نما التعليق عليها  من الباحث ه121النقاط األربع املذكورل يف نسس التقومي مت اقتباسها من كتاب طرق التدريس كاسرتاتيجياتي   -16
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مجيع توى يكون التقومي قااااادرا على قيااااا  مساااااااااااااا : كذلااااك لكيال رديااااة ال ركقمراعااااال  .4
 ملو اجليد املتعلم اساااااااااااتوىالرتقال ا على املعلم لتسااااااااااااعد دقيقة وتائج عطالكإه املتعلمني

 .نيضا لالرتقال بي كمعاجلة الضعف عند املتعلم الضعيفه التقدم

 :(17 يمو التق عملية خطوات :ثانيا
 راديُ  اليت ياااةالناو  : جياااب على املعلم حتااادياااد كمياااة املعلومااااتاملعلوماااات كمياااة  ديااادحتااا .1

 .املتعلم لييحسب املستوى الذي كصل إه تقوميها
 سااااايلةك ك ه الناو مهارلك  ملالتقومي اليت تتناساااااب كتتال ألدالاملعلم  عدادإ :التقومي دالن بنال .2

  ةالالزم العلمية شااركطال راعيتُ  حبيثه ةعلمي سااسن على التقومي عليها مدعتَ يَ  اليت القيا 
  .كالشمول كاملوضوعيةه كالثباته كالصدق

 اليت التقومي دالن بيقتط طريق عن البياوات جبمع لماملعكهو قيام : باألدكات البياوات مجع .3
 .اختارها

وم املعلم بعملية حتليل ينبغي نن يق :حتليل البياوات كتدكينها بطريقة ميكن االساااااتدالل هبا .4
لبع  املهارات الناوية  إذا قام املعلم بإجرال تقومي :للبياوات اليت قام جبمعها مثال ذلك

 إوي جيب عليي نن يقوم  هيم هو االختيار القصريينداتي يف ذلك التقو سها ككاوت ر  دَ اليت يُ 
ملخطئ يف ب رز اإلجابات الصاااااااواب كاططأ لكل ساااااااؤال على حدله كحتديد املصااااااايب كا

تلك  كتدكينها بشااااااااااااااكل كاضااااااااااااااع لكي يسااااااااااااااتطيع نن يتعامل مع هاإلجابات من الطلبة
 .البياوات

اططول لتقوم هذه  : كتأيتاألحكام صااادارإ لغرضه اليها الوصاااول متّ  اليت واتالبيا ت ساااري .5
: حني خيطئ مثاال ذلاكبعملياة ت سااااااااااااااري للنتاائج اليت مت  رزهاا كالتعرف على نساااااااااااااابااهباا 

ه  إن املعلم جيب الطالب باإلجابة عن سااؤال يف و ي ال عل املاضااي يف االختبار القصااري
حىت  هطأاطذلك نن يكون قادرا على توضاااااااااااااايع كتبيني نسااااااااااااااباب كقو  بع  الطلبة يف 

 .لذلكيتسىن لي حتديد العال  املناسب 

                                                
 .باحثالةه نما التعليق عليها  من النقاط الست يف خطوات التقومي مت اقتباسها من اجلعا رل كالربابع -17
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طلبة بشاااكل دقيق : كهذه اططول تأيت لتاديد مساااتويات التن يذه كمتابعة احلكم إصااادار .6
خذ تبعا هلذه اليت سااااتتإىل تلك النتائجه كاططوات  مكاألسااااباب اليت تقف خلف كصااااوهل

نك  ه ُتقدَّم للطالبنك التخ يف من مقدار املعلومات اليت هالنتائج كتغيري لطريقة الدر 
 إخل  تغيري منل األسئلة ...

 دواتاوأ النحوي التقويم أنواع 2.1.6.4
 :للزمن عابَ تاَ  امقسن ثالثة إىل كينقسم ي   الص التقومي هو الدراسة هذه تمدهستع ما

 :والتطبيقي المبدئي والتقويم القبلي أ: أوال
 الاادراساااااااااااااايااة حاادلللو كيكون قباال التاادريس ه التاادريس باادايااة يف املتعلم دالن حتاادياادا هو
( 2015ه عا رلاجل السالم عبد  كمهارات معلومات من املتعلمني مستوى معر ة ىلإ كيهدف

 يف شااااااااااااااوطا علمامل يقطع نن بعد إال الناو مهارل يف بي بدنيُ  ال التقومي هذا بأن علماه ملوية
 :ميالتقو  هااذا دكاتكنه جاايعلى وتااائ   كالبنااالُ  التقومي هااذا جرالإ بعاادهااا مُيكن الناويااة املهااارات

 ألهناقرالتي ككتابتي كحتدثي ك ه االختبارات املالحظات املبنية على مشااااااركة الطالب يف ال صااااال
 اليت الذاتية لتقاريراعالكل على ه مهارات عملية ترتجم املهارات الناوية اليت درساااااااها الطالب

 .عن الطالب اوطباعاتي املعلم ها ي سجليُ 
  :التكويني وأ البنائيالتقويم  :ثانيا

 املعاااجلاة تقاادمي إىل كيهاادفه الادر يف نثنااال  املتعلمني تقاادم ةهو متااابعاا البنااائيالتقومي 
 كالوسااااااااااااااائل كاألوشااااااااااااااطة الطرق  اعلية حول باملعلومات املعلم دادكإمه املبكر كاإلصااااااااااااااالح

 
ُ
ه عملية التدريسيف نثنال  الصاااااا ية األساااااائلة :دكاتيكن .يف تدريسااااااي ملهارات الناو مةدَ خح تَ سااااااح امل

كلعل هذا النو   (2014 اجلعا رله . اجلماعيةكاملالحظات كاملناقشات ه االختبارات القصريل
 .االستمرارية كهو التقومي شركط من امن التقومي حيقق شرطا مهمّ 

 لتشخيصيا التقويم: ثالثا

 ظهرهان كاليت التدريسيف نثنال  التعلم صااااااااعوبات تشااااااااخيص هوالتشااااااااخيصااااااااي  التقومي
هل  :حساااب مصااادرها (2014 اجلعا رله . املشاااكالتالتقومي البنائي الساااابق مث تشاااخيص 
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: هي هل كنهو املعلم؟ يف طريقة تعاملي اليت راا تساااااااااابب و ورا من الطالب لدراسااااااااااة املادل. 
 .كاسااااااااتيعابي  همي صااااااااعوبة يف تتمثل يو ساااااااا   الطالب عند املشااااااااكلة هل كن التدريس؟ طريقة

 خار  املباشرل غري كن ال صل يف املباشرل كاملالحظةه ةاالختبارات التشخيصي :دكات التقوميكن
 .الدراسي ال صل
 : الختامي وأ النهائي التقويم: رابعا

ما يتم يف هناية التدريس نك ال صااااااااال الدراساااااااااي نك العام الدراساااااااااي  هو النهائي التقومي
 كمن خالل عملياااة القياااا  نه احملاااددل التعليمياااة هااادافاأل حتقيق متَّ  حاااد   ني ىللتاااادياااد إ
 عملية  اعلية على حلكمككذلك اه كبالتايل تصنيف مستويات املتعلمني النهائيةه املالحظات

 عن مباشاااااااارل ساااااااائلةن ياالختبارات الشاااااااا وية من خالل قرالل وص كسااااااااؤال   :دكاتيكنه التدريس
  (2014 اجلعا رله  كاملالحظات.ه كاالختبارات الكتابيةه درسها اليت املهارات

  :ومعايير نجا  التقويم الجيد التقويم خصائص 2.1.6.5
  :الجيد التقويم خصائص: أوال

 :هبا فص  يتَّ  خصائص اجليد للتقومي
 . عال لي دَّ ع  نُ  ما األدالُ  كن التقوميُ  يقيس نن كهو: الصدقم .1
  .التطبيق عادلإ حال يف متشاهبة نك مماثلة تائجالن تكون نبأ: الثبات .2
 .هي كما  معاجلتها لب التقومي بنتائج املقوم تدخل عدمكتتاقق هذه النقطُة ب :املوضوعية .3
  الربابعةه بال تاريخ( م.للتطبيق كقابال عقليا مقبوال التقومي يكون نن جيب: املنطقية .4
  :التقويم نجا معايير  :ثانيا

 :منها نجاحب دكره التقومي يؤدي لكي ساسيةاأل املعايري بع  توا ر من دَّ ال بُ 
 الزمنية ال رتل خالل املتعلم درسها اليت الناوية املهارات لكل مشولي ذلك يعينك : الشمول .1

 .لذلك لاملعدَّ 
 . املنها  بأهدافيقا يكون التقومي مرتبطا ارتباطا كث ناملنها : ني ن بأهدافاالرتباط م .2
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كامل هذه كاملطلوب نن تته من ندال كنساااااااااااااالوب نكثرالتكامل: قد يسااااااااااااااتخدم التقومي  .3
 . الشاملالتقومي  غراضاألدكات كترتابل مع بعضها من نجل الوصول إىل ن

ه كالشااااموله كاملوضااااوعية كالثبات بالصاااادق التقومي دكاتن تتمتع نن كذلك: العلمية قةالد   .4
. موتائجي تح صاااااااَّ  ساااااااسااااااين كما صااااااعَّ ه للتقومي ساااااااسااااااان دُّ عَ تاُ  ألهناه يزيالتم على كالقدرل

 (25ه ص اة 2014 اجلعا رله 
 ككضعه اطلل تشاخيص ىلإ تؤدي بطريقة التقومي ندكات مصامَّ تُ  نالتشاخيص كالعال : ن .5

 (2014 اجلعا رله . العال كال تقتصر على التشخيص من دكن  زمةالاّل  املعاجلة
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  ظريالن   اإلطارالثاني من  القسم 2.2
كاملهارات ات بعد تساليل الضاول يف القسام األكل على الناو جال احلديث عن الك اي

 :نن ميتلكها معلم الناو للناطقني بغريها اليت جيب

  .التدريسفي أثناء  يةبالعر  غةالل   لمعلم زمةالكفايات الال 2.2.1
كلذا ه ا العامالك اية يف تعري ه وممل ه كليف ال صااااااال األ تعرضاااااااتح  نن للدراساااااااة سااااااابق
 كل ك اية على حدل   ومم هالتطّرق إىل سنكت ي ب
   اللغوية الكفاية 2.2.1.1

بة يف املهارات املختل ة  اللغوية الك اية: بأهنا اللغوية الك اية ال وزان فعر  يُ   املناساااااااااااااا
كعلى ضااااااول  ه(1431 ال وزانه كثقا تها كتارخيها  غةاللُّ  عن املناساااااابة املعلومات ىلإضااااااا ة إ

الك ايات اللغوية اليت جيب  من لةمجُ  هريدي ميانإه مدكور علي الدكتور يذكر ذلك التعريف
  :عليها حيوز نن الناطقني لغري العربية اللغة لمعلى مع

ه كما بتلف بي عن اللغة الرتكية كوجود ظاهرل التأويثم العربية اللغة خصاااااااااائص حيدد نن .1
 .(18 مالعربية غةاللُّ  يف ثنيةكالتَّ 

 .ككتابة كقرالل ثااستماعا كحتدُّ  :غةاللُّ  مهارات من يتمكن نن .2
 .لاملعيارية يف عملية التدريس كخار  ال ص ال صاى العربية يستخدم نن .3
. العربيةذلك يف تعليم اللغة  فكيوظ  ( الرتكية اللغة ه املتعلم لغة خصائص بعص دد  حيُ  نن .4

 كطريقة التقابلية طريقةال مساااااااااااتخدي حني املعلم  يدتُ  اطاصاااااااااااية كهذه (2007 هريديه 
هناك  ننعن  ضااال ه األم غتيلُ  ىليف تكوين مجلي غالبا إ دمَ عح ياَ  املتعلم نأل األخطال حتليل

  .الرتكية اللغة مع كمضموهنا مصطلااهتا يف تشابيتمن القواعد اللغوية ما 

                                                
 من إضا ة الباحث. -18
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 الضااااطالعي ساااااساااايان شاااارطا هبا الناطقني لغري الناو لمهار  ملعلم اللغوية الك اية ربعتَ كتُ 
 كاوت  إذاذلك متام حسااااااان: م ال يصاااااالع املعلم لتعليم الناو  ىلإ شاااااارييُ  كما  الناو لتدريس

 النطقبيكون على علم  نن بد  ال ذلك كمعه الناو  در  يُ  نن األكىل الساااااانوات يفبضاااااااعتي 
قادرا على  هم التبويب كالتجريد  الالحقةالتلميذ يف املراحل  صاااااابعيُ  عندماك  .غةللّ  الصااااااايع
 ىلإ جنبا ال هم هذا كمعه غىن ال رامن الناوية النظرية اجمل املعلم ةمعر  صاااااااااااااابعتُ ه الناوي
على االسااااااتعمال الصااااااايع كاملالئم للغة: الصااااااايع من الناحية الناوية كاملالئم  قدرلٌ  جنب

كلعل هذه الك اية هي  (1985 حسااااااانه مقاالت يف اللغة كاألدبه  .املقاممن كجهة وظر 
ما تنقص الكثريين من معلمي اللغة العربية يف مدرا  ثاوويات األئمة كاططبال خصاااوصاااا إذا 

 مدرساااااااةً  نربعمئة كمخساااااااة كسااااااابعنيأللف ك  اللغة العربية مادل ن جممو  عدد مدرسااااااايعلمنا ن
كمئة  منهم ساااااااااااااابعة آالف (معلم نربعة كنربعون نلف  هويف مجيع حما ظات تركيا  (19 ثاووية

 قل هم من خرجيي كليات اللغة العربية كالباقي من خرجيي كليات  كتسااااعة كمخسااااون مدرسااااا
  ينظر إىل املالحق(. اإلهليات.

  التربوية الكفاية 2.2.1.2
 العربية اللغة تعليم بطرق تتعلقم  بأهنا املعلم لدى الرتبوية الك اية ىلإ ال وزان شاااااااااااااارييُ 
كالقدرل على ه كتصاويبها خطائهمن كحتليل الدارساني ندال تقومي كنسااليبه نجنبية لغةً  بوصا ها

 ال وزانه  م الة عَّ  بطريقة كاسااتخدامها اللغة لتعليم املناساابة كالبصاارية الساامعية املعينات عدادإ
 نن جيب اليت الرتبوية املهارات من اعددً  العنان مؤمن يذكر التعريف هذا ضول كيف ه(1431

  :تكون لدى معلم اللغة العربية
 كتقدير سااااااااااااااتجداتامل عةكمتاب هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم جتارب على ال االطَّ  .1

 .عليها كالبنال الشأن هذا يف املقدمة اجلهود
طرق صاااااااااااياغة ك ه القيا  بعملية الرتبوية هدافاأل كربل كنغراضاااااااااااي التقومي نساااااااااااس معر ة .2

 بارات كتقومي األدال.كبنال االخته التقومي دكاتن بني كالتمييزه للقيا  القابلة فهدااأل

                                                
 .كيةرل الرتبية الرت هذه اإلحصاية حصل عليها الباحث من قسم املناهج بإدارل التعليم الديين يف كزا -19
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منها يف تطوير اكتسااااااااااااااااب اللغة  كاإل ادله على وظرية اكتسااااااااااااااااب اللغة الثاوية االطال  .3
 العربية.

 :التالية املستويات يف املتعلمونه يواجهها اليت الصعوبات دراسة .4
 ؟ادفالرتّ ه الرتكييبَ ه اليلّ الد   -
 التقنيات مههان كمن كالتوضاااااااااااياية التعليمية وساااااااااااائلال ووا ن ءتلف باساااااااااااتخدام اإلملام -

  (2015 العنانه  .التعليم عمليات يف احلاسوبية
   الكفاية الثقافية 2.2.1.3

مع  ساااااقالكلي حليال اجلماعة الذي يتَّ  سااااالوباأل:م ابأهن الثقا ة كهريدي كورمدح  فعر  يُ 
 تعليم جمال يف يسااااااااااهاكتدر  الثقا ة لث  كمتُ  .كاحليال وسااااااااااانكالكون كاإل أللوهيةلرها العام تصااااااااااوُّ 
ه احملادثةه  االساااااااااااتما  املعرك ة ربعةاأل األبعاد مُ م  تَ تاُ   الثقا ةه تعليمها بعادن من الثاوية اللغات
 دركيُ  ياقس   يف الإ  ُ رَّ دَ ال تُ   هيه  راغ يف ممارستها روّ صَ تَ ياُ  ال بعادالكتابة(  هذه األه القرالل
م. عنده اللغوي االتصااااااااااااااال حاجات من حاجة لي نن خاللي من سُّ كحيُ ه معىًن  لي نن الدار 

 (2007 هريديه 
 متألُ  اليت الثقا ية ملضااامنيا توصاايل رقطُ  مل  عَ ياُ  نن ثاوية كلغةاللغة علممل بد ال كان  لذام 

ه كتعليمية غويةً لُ  سااااااااااااااااليبكنه كوصااااااااااااااوصااااااااااااااااه ندبا كبياوا كتعبرياه العربية اللغة كجواوب رطُ نُ 
  ميو لتق سااااااااااليباأل رو  طيُ  نن املعلم كعلىه سااااااااالوكية كاجتماعية كدينية ك نية اككجداويات كقيم

 بع  على اطالعي ية ككذلك من عناصاااااار ك الل املعلم الثقاه القيم الثقا ية كمضااااااامينها كل  
 وةاملقارَ   نون نتقكيُ ه تكالوجداويا( كخاصة املتعلقة باملبادئ كالقيم ساسية األ بيطال ثقا ات

 :مثل التعليمية العملية هدافن ضمن لذلك احلاجة عند الثقا ات بني
 االمتنااان عن تعبريكتقاادمي اططااابااات كاله كاللقاااله كالرتحيااب التواصاااااااااااااااال سااااااااااااااااالياابن

 العنانه  .التعبري عن املوا قة كاملخال ة كطرقه كاالختالف االت اق سااااااليبكنه كاالسااااات ساااااار
2015)  
يف كثري من جواوبها مع الثقا ة الرتكية بسااااااااابب  تلتقيبع  العادات العربية الثقا ية  نإ

 اتكعبار ه كعند اوتهال الطعامه كالرتحيبه باألعياد عبارات التهنئة ه رابل االساااااااااااالم كجامعي
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عرض مضاااااامون الثقا ة  يسااااااريُ مما  كهذاه كاحدل تكون نن مضااااااموهنا يف تكاد العبادات قبول
كعي  نَّ ن يُكل    ذلك إىل ضافيُ . اإلسالميةالعربية اليت هي اوعكا  يف كثري من زكاياها للثقا ة 

 - اليت هي جزل من الثقااا ااة الرتكيااة - الرتكيااة باااللغااة كمعر تااي كيااةاملعلم العريب بااالثقااا ااة الرتُّ 
  :منها العربية اللغة قواعد تدريس على لعدَّ  جواوب يف دهساع  تُ 
 القواعد يستدر  يف التقابلية الطريقة يساااتخدم نن كساااهولة ساااريُ  بكل لي تاحسااايُ  املعلم نن .ن

 غةاللُّ اات مصطلك هناك عددا من مصطلاات قواعد اللغة الرتكية تتشابي  نن كخصوصا
 .العربية

ابعة من حميطي كمن تكون و حني الرتكيب ميعلتل املعلم يسوقهاكالنصو  اليت  مثلةاأل نن .ب
بواقعااي الاذي  ةمرتبطاا األهنااللزكال من عقاال املتعلم  ةقاابلاا كونت لنه  يهااا يعيش يتبيئتااي ال

 يف الرتاكيب اسااااتخدام على قدرتي الطالب ذهن يف خساااا  ريُ سااااَ  ذلك ن ضااااال نه يعيش  يي
 .املعلم ساقي الذي املثالك  تتشابي مواقف
  النفسي الجانب في معرفية كفايات  2.2.1.4
 اللغةم  ننّ  يف للمتعلمامتالك املعلم للك ايات املعر ية يف اجلاوب الن ساااااي  نمهية تنطلق

 غري البشري نشاطال نيةب   عن لاعز   تناكليُ  الن جيب البشري النشاط من كجي نهنا نيه سلوك
 جزال  ن من  رعية نقساااام إىل تقسااايمي ميكن ال بنائي كل  على ويحيت وسااااناإل كوشااااط اللغوي

 يشاااااعر كيف  و هم نكن .السااااالوك كجين بقية عن منعزل قسااااام يف غةاللُّ  بوضاااااع مساااااتويات كن
اكتساب  وظريةذلك كجي مهم يف ه القيم كُيسبغُ ه كيعتقده ككيف يستجيبه البشري الكائن

 اجلواوااب يراعي نتلااك األمهيااة ينبغي على املعلم ن إطااار يفك  (1994 براكنه  اللغااة الثاااويااةم
 :كهي املتعلم شخصية يف التالية الن سية

 عن كهوه عليي ظكحيا ه و ساااااااي عن وسااااااااناإل جُيرييالذي  (20 تقدير الذات: كهو التقييم .1
 قيمة كلي قادر وين ال رد هبا يعتقد اليت الدرجة لىع كيدل املوا قة عدم كنه املوا قة اجتاه

اليت  االجتاهات عنها تعرب اليت اجلدارل عن شخصي حكم الذات نني ن .كجدير كواجع

                                                
 بل التقومي. -20
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 سااالوك ني عرب نك اللغة عرب اعخرينىل إخربل يرسااالها ال رد  ويإه يلتزمها ال رد جتاه و ساااي
بتقدير الذات من تراكم اطربات مع  حساااااسااااهمإ النا  كيسااااتلخص آخر صااااريع تعبريي

 (130ه ص اة 1994 براكنه العامل اطارجي حوهلم  ضي ييُ  اكممَ  خرينكمع اع نو سهم
لتعزير قدرل الذات  جيابياإ عنصااااااارا شاااااااكليُ  نن كنميُ  وين الذات تقدير يف املعلم دكر كيقع
 .العربية اللغة كتسابال  املتعلم عند إجيابيا

 يتعلم الذي كالراشده األكىل لغتي يتعلم الذي الط ل نإ م:اططأ من اطوف حاجز كسر .2
 بعد إال مجلة ونطق لنكنا   كإذا .األخطال طريق عن الإ التعلم يف يتقدمان ال جنبيةن لغة

ه 1994 براكنه  م طالقاإل على منتجاتصااال  ىللن وصاال إ  إوناتتأكد من صاااتها  نن
 حىت اطوف حاجز كساااااااار  على املتعلم يساااااااااعد نن املعلم على كان  لذا (133صاااااااا اة 

 دكن عربيةمسااااااااااااااتخدما يف ذلك قواعد اللغة ال العربية باللغة الكتابةك  التادث على قبليُ 
 .باططأ  يها من الوقو  كجل كن خوف

 ةثاوي املقصاااااااااااود باملخاطرل: نن تكون لدى املتعلمني لغةً  :كترشااااااااااايدها املخاطرل ملو الد ع .3
لكن تلااك اجلرنل ه اططااأ يف الوقو  من خوف دكن كالكتااابااة التااادث يف املخاااطرل جرنلُ 

  املخاطرلم  الطالب عند علمية سااااسن على كمبنية كحمسااااوسااااة مدركسااااة تكون نينبغي ن
 يرغب ال الذي هو امتالصااااَ   الطالبه الثاوية اللغة اكتساااااب قضااااايا من عدد يف عامل

بعاااامااال املخااااطرل عاااامااال احرتام الاااذات  كيرتبل .األخطاااال يرتكاااب حني نمحقيبااادك  نن
 إذاالذي يتمتع بدرجة عالية من احرتام الذات ال يهتم بأن يضاااااااااااااااك زمالؤه   الطالب

 حتجر اىل ؤدييُ  املخاااااطرل يف الرغبااااة عاااادم نن (بيااااب كقااااد الحظ  ارتكااااب األخطااااال.
ه 1994 براكنه  معنااد الطااالااب من األخطااال معينااة مناااذ  اسااااااااااااااتمرار ىلإ ني األخطااال
يركض الطالب الذين يسااااااااار ون يف املخاطرل كعليي  نلذا على املعلم م ن (134صااااااااا اة 

 ملا تقديره ظهريُ  نكنه التخمني رادلإ لديهم تكون نن على خريناع عج  شااااااااااااااَ يُ  نن كذلك
 (134ه ص اة 1994 براكنه عليي من ءاطرل يف ذلك. م  قدمونيُ 

 ق ر  كتُ ه كاطوف الغاااام  االوزعاااا حاااالاااة من مالقلق باااأواااي:  فُ رّ عَ ياُ : القلق مع التعاااامااال .4
  كالقلق املوهن القلق: القلق من ووعني بني احلديثة الباوث

ُ
 ساااااااليب عامل  األكله ريسااااااا  امل

نك  وزعا القلق امليساااااااااار  يعين شاااااااااايئا من اال امنه طريقة بأيةلم مني تعيتخلص امل نن جيب
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 الذي كلكهو عامل إجيايب على عكس النو  األه عمل ما إلباحشاااااااااااااايئا من االهتمام 
 الثاوية اللغة تعليم يف قلقكال التنا س عن دراساااااة كيفه متوازن غري ُمتذبذبًاوساااااان اإل بقييُ 

حيث   املعلم بالتنا س يرتبل كهوه النجاح عوامل من مهم عامل امليساااااااار القلق نن ثبت
قليال من التوتر  نن (21 در يااَ  نن كعلياايه قلقهم وو  ددحيااُ  نعليااي ن (قلقني  جيااد طالبااي

 (135ه ص اة 1994 براكنه  مضركري للتقدم 
 تااد ع اليت الااداخليااة الرغبااةك نالعاااط ااة  كنهنااا الاادا ع نم :الاادا عيااة تعرف: الاادا عيااة تعزيز .5

 تلك الثاوية اللغة تعلم يفالدراساااات املعرك ة عن الدا عية   ضااالن كمنه ما ل عل شاااخصاااا
 األجنبية اللغة طالب ساانة عشاارل اثنيت مدى علىسااا درّ  إذه كالمريته جاكور نجراها اليت
كال لبني هبادف معر اة كيف تؤثر عوامال  مريكياةاأل املتاادل الوالياات من جزالكن كنادا  يف

كقاااد مت تصاااااااااااااانيف جمموعاااات من ه اللغاااةيف تعلم  النجااااح علىاالجتااااهاااات كالااادا عياااة 
الاادا عيااة  امااّ نه التكااامليااة كالاادا عيااةه  عيااةالاادا عيااة الن :االجتاااهااات يف منطني من الاادا عيااة

 يصري نالثاوية كن اللغة صاابنمع ثقا ة  يتكامل نن املتعلم يرغب حنيالتكاملية  تكون 
 كساايلة باعتبارهالغة  كتسااابال إىل الدا عية  شااري تُ  :الدا عية الن عية امن .اجملتمع من جزلا
 براكنه  م .العمالىل إاحلااجاة ه الرتمجاةه و عياة: مواصاااااااااااااالاة الادراساااااااااااااااة العلياا هادافإىل ن

كمن العوامل اليت تساااااااااااعد على اسااااااااااتثارل دا عية الطالب ملو  (146ه صاااااااااا اة 1994
 : دراسة الناو العريب

 جلهاااان نمنن يَع َي الطالب األهاااداف اليت  الضااااااااااااااركري: من بااااألهااادافكعي الطالب  .ن
 املتعلمني دكا ع لار اسااااتث يف رئيسااااي عامل هداف معر ة األه العربية اللغة قواعد يدرسااااون

 .الناو قواعد تعلم ملو
 اللغة معلم من تكررامل الركحيّ  الشاااااااااااان نإ: مالعربية اللغة لتعلم الركحي وبتنمية اجلا م .ب

 نحدَ الناو  دُّ عَ ياُ  كالذي: ه(1431 ال وزانه  تقاهناكإ العربية اللغة تعلم نمهية ملو العربية
كخصوصا نن الدا ع ه تعلمهايف و س الطالب رغبة كاقعية يف  دوجسيُ ه ةالرئيس اعناصره

                                                
 اعىن يعرف. -21
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تعليم اللغة  نن على تركيا يف شائعة  هناكم  المهو االس لألتراكلتعلم اللغة العربية  كلاأل
  صوتشنيه بال تاريخ(العربية يندر  حتت التعليم الديين م 

 متقدمة مراحل ىلإ الطالب يد ع قد املسااااتمر التشااااجيع نإمالتشااااجيع الدائم للدارسااااني:  . 
تنقل الطالب  تشاااااااجيع عبارل كن ثنال كلمة  كدعي ال قد  األمر  يها كالت وق املادل  هم يف

الرغبة يف  ىلإكان شااااااااااااااأهنا متيل   ايً ن كالن س .الجتهاداك  احلر  ملَّ مواقع كمراتب يف سااااااااااااااُ 
 عليي اهلل صااااالى النيب منهج هذا كان  لقده نكثركيد عها الثنال خطوات  باإلبازالشاااااعور 
يف كتاب اهلل  يةآ نيُّ  املنذر بان :كعب  بن يبن سااااااااااااااأل اني ه كالرتبية التعليم يف كساااااااااااااالم

 (22 ماملنذر بان العلم ليهنكصلى اهلل عليي كسلم م قالم الكرسي يةآ: نيب  قالم  ؟نعظم
  (35هه ص اة 1416 الدكيشه 

قال دكن نن يصاحبها التنو  يف نكجي النشاط الصي ي: إن اكت ال معلم الناو بطريقة اإلل .د
نثر يف طرد الساااااا مة  الطلبة هلذا كان للتنو  نو سكاملالل يف  مةالساااااا  ثريتُ  خرىنوشااااااطة ن

تقسااااااااايم ك  لتدريباتا كثرل  ىلإ إضاااااااااا ةه التعلم يف الطالب كر كاملالل كاملناقشاااااااااة اليت ُتشااااااااا
 .مسابقات ملوية بينهم ال صل إىل جمموعات َكطحرح  

  قد الةال عّ  ركةاملشاااا ملو يد عي للطالب مهم عنصااار التا يز نإ :الطالب مشااااركة حت يز .ه
 املعلم. ايقدمه متواضعة جائزل كن الطالب رصيد من تزيد بدرجات  يزالتا يكون

 مهارات عتبارهابا ويةالنا املهارات من كثري  تطبيق كنميُ ك  :ةصاا يّ الالاألوشااطة باالهتمام  .ك
 .اللغوية سابقاتكامل كاملسرحية ةة كاملسابقات الشعريالص يّ وشطة ن خالل من تطبيقية
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  :بغيرها للناطقين العربية اللغة لمعلم زمةوالمعارف الال المهام 2.2.2
   والتحضير عداداإل 2.2.2.1
 بع  كخُيطئه املدر  باح سااابيل يف نسااااساااية خطول إلقائها قبل الدرك  إعدادم إن 
ه جتارهبم كسعة غزارل على اعتماداه شأهنا كيستصغركنه اططول هبذه يستهينون حني املدرسني

 لكل   ضااااااااااااااركري اإلعداد هذا نن املتعددل التجارب نثبتتكقد ه التدريس اهنة عهدهم َكق َدم
كنن الت ريل يف هذا ه كنسااااااتاذ اجلامعةه يسااااااتوي يف ذلك مدر  املرحلة االبتدائيةه املدرسااااااني
 نك التالميذ نمامه احملرجة السااااااااااااااي ئة للمواقف املدر  يُعر ضه  يي العجلة كنه مهالياإلعداد بإ

 كهبذاه عليي احلكم كقسااوله الظن إسااالل يف بالغوا كرااه كالزائرين كامل تشااني الُنظار منغريهم 
 إبراهيمه  مبينهم مكاوتي كيساااااااااااتعيد ثقتهم يسااااااااااارتد نكهيهات نه كيتزعز  مركزهه منزلتي تنهار

 .(38ه ص اة 1969املوجي ال ين ملدرسي اللغة العربيةه 
  :التخطيط تعريف: أوال  

 من تالميذه بناسااااااا  ما يُ  كتسااااااااعده يف حتديده بتن يذها املعلم يلتزم كاعية طةكضاااااااع خُ 
ه الطرائق كحتديد التعليمية املادل توىحم يصاااااالإ لي لساااااه  كرصاااااد الكتب كاملراجع اليت تُ ه املادل

 الكتاب كموضااااوعات املنها  م ردات كتوزيعه للمادل التقومي كنساااااليب وشااااطةكاأل كالوسااااائل
 احلقيقي الدراساااااة زمن بنيك ه كاملوضاااااوعات امل ردات هذه بني التو يق تضااااامن زمنية  رتل على

 التعريف من لنا يتجلى (2014 اجلعا رله الساااااانة الدراسااااااية  كن ال صاااااال نك األساااااابو  خالل
 :يتاعيتضمن  نن لي ينبغي التخطيل نن: يلي ما السابق

 حىت الدراسااااااااااااااية دلحالوَ  هدافكن العامة املنهج بأهداف تامة ايةدر  على املعلم يكون نن .ن
 خالل  رتل زمنية  فهدااأل هذه لتاقيق املدى كقريبة عيدلب دراسية طةلي كضع خُ  يتسىنَّ 
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 ملساااااااااااتواهم املالئم احملتوى دد  حيُ  حىت الدارساااااااااااني الطلبة مساااااااااااتوى دد  حيُ  نن كذلك  كعليي .ب
 يضاااااااااكنه احملتوى إليصااااااااالحتديد طرائق التدريس املناساااااااابة كاملالئمة  ىلإ إضااااااااا ة مهكطبع

 .املتعلم مستوى عن الراجعة التغذية لي ظهرتُ  اليت التقومي كسائل
على تسااااااااااااااهياال  عيناايتُ  اليت العلميااةعلى املصاااااااااااااااادر  لعاااطّ مُ  يكون نن املعلم على كااذلااك . 

هارات الناو املقررل ملتامة  كهذا يتطلب مني معر ةً ه للطلبة إليصاااهلااملعلومات كتبساايطها 
 .العام الدراسي لعلى املتعلمني خال

 :النحوي للدرس التخطيط هميةأ: ثانيا
 :اتعلم  منهاملعلم كامل ىالعميم عل بالن ع تعود هنان من التخطيل نمهية تنبثق

 اجلعاااا رله  يف نثناااال تن ياااذ الااادر  كالثباااات كاالطمئناااان باااالن س الثقاااة املعلم ُيكسااااااااااااااااب .1
2014) 

املعلومات  لإليصاااااا املعلم على حتديد مصاااااادره كطرق التدريس اليت يساااااتخدمها سااااااعديُ  .2
 اختياااار على القااادرل املعلم عطييُ  للااادر  التخطيل نن إىل ضااااااااااااااااا اااةإه الناوياااة للمتعلم

 الكتاب نك املقرر يف كاردل مهارل  ليسااااات كلّ ه طالبي ملساااااتوى املناسااااابة الناوية املهارات
 ليها.إحباجة  واليس كاووا  نإ للطالب در تُ  نن جيب

 من بدلا (2014 اجلعا رله  ساااعد املعلم على التساالساال املنطقي يف عرضااي للمعلوماتيُ  .3
 يصااااااااهلاالقاعدل الناوية املراد إ كن مميالتعتقرير ب كاوتهالً  سااااااابقها اا اجلديدل املعلومة ربل

 .للمتعلم
 اجلعا رله  املسااااااابق   إلعدادهكذلك ه على حتقيق النتاجات التعليمية نقدريصااااااابع املعلم  .4

2014) 
كالتدريب على  ت امل امهية بني عناصاااار املوضااااو التالميذ على اكتشاااااف العالقا ساااااعديُ  .5

املعلم بني   ربله العلمية احلقيقة ىلإ الوصاااول يف (2014 اجلعا رله م العلميةماساااتخدام 
در  املعلم تَ كذلك ك ه القواعد بني يربل كيف  الطالب معل  كالقدمية يُ  اجلديدقواعد الدر  
 .املعلومة ىلإ يصل كيف  املتعلم دربيُ  القاعدل ىليف الوصول إ



 

110 

 

 نوي على مامهمن ظهرهالساااااااااااااليم يُ ألن التخطيل ليه  كتقديرهماعلمهم  التالميذ ثقة تزداد .6
 اطامسااااااة كالسااااااادسااااااة النقطتني ككلتا (2014 اجلعا رله  .ك كره عملي يف منظم وسااااااانإ
 العملية اليت يقوم هبا املعلم املمارسااااااةالطالب قيمة تربوية يتعلمها من خالل  ىلإ ضاااااايفتُ 

 تعليما مقصودا. إيّاه يعلمها ندكن ن
  للمعلم: بالنسبة التخطيط مستوياتثالثا: 

 :قسمني ىلإ التخطيلتنقسم مستويات 
  صااااااااااااااال كنكهو التخطيل الذي يتم ملدى طويل كعام دراسااااااااااااااي  :بعيد املدى التخطيل .1

 .دراسي
 اليومي كن األسااااااااابوعي كالتخطيل  قصاااااااااريل ل رتل التخطيلالتخطيل قصاااااااااري املدى: كهو  .2

 (2014  اجلعا رله
 التدريس النحوي: طةلخُ  ةالرئيس العناصررابعا: 

 :التدريس الناوي من عدل و قاط رئيسة نبرزها خطةتتكون 
  :يكون نأ ضوابطا أهم ومن، الدرس موضوع: أوال
 هذا نن مراعال عم اجلعا ره(  للاصااة املخصااص للزمن كمالئماه جزلا من املقرر املدرسااي .1

عدل اطُطة َك ق املقرر نم اجلزل
ُ
 تدريسااااها املناسااااب نم يكون الالتعليم قد  تجها من امل

 نيي  إكعله قيسااااااااااااااات بقدرات الطالب إذاالزمن ال يتسااااااااااااااع  نأله نعدت كما  بالكامل
 
ُ
 .هبا عض  كُ  اليت صورتي علىليس ملزما بتدريس هذا اجلزل من املقرر  در امل

 (2014 اجلعا رله . عيةتتابُ  بطريقة هابطيطُ  متَّ ه حلقة يف سلسلة موضوعات .2
 الطالب رشااااااااااااااعُ يَ  حىت الوظي ية الناحية من مرتابطة تكون نن الناو ملواضاااااااااااااايع بد  ال

 نك ل عليةا باجلملة ارحني يتناكل املعلم كظي ة اإلخب :كذل مثال كتالمحها املواضاااااااااااااايع برتابل
 تلك اجلملة. صُّ بَُ  كلوازم قيود من يتعلق ما كل  املعلم يتناكل نن  يجبه االمسية
 :اضوابطه همأ ومن، الدرس أهداف: ثانيا
 .بالدر  اطاصة هدافكاأله العامة ملقرر الناو باألهدافمرتبطة  .1
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  :كهي لألهدافاشتماهلا على اجملاالت الرئيسة  .2
ساااااااتي هلذه املهارل املعر ية اليت سااااااايكتسااااااابها الطالب عند درا هداف األ المجال المعرفي .ن

 نك مسعها صةق سرديَ  كنه ذكرياتييوظف ال عل املاضي ليتادث عن بع   :الناوية مثل
 يذكر نكه نصو ال  قرات خالل من كنه لعدّ مُ  مواقف خالل من االست هام مسالن يُعدد
 ..مكاوة نك احلدث زمن

ه كالعاط ية االو عالية باجلواوب اجملال هذا يف هدافألبتص هذه ا :الوجدانيالمجال  .ب
 يشملكبالتايل ه ليهامعينة نك ر ضي هلا نك عدم ميلي إ ألشيالبتقبل الشخص  صلاليت تتَّ 

وواتج تعليميااااة ترتبل باااااملواقف كاالجتاااااهااااات كالقيم كامليول  هاااادافاأل هااااذه مضاااااااااااااامون
 على مت  حيُ  كهذا  البديويه بال تاريخ(. كالتقديركاملشاعر كالتذكق  ساسيكاألحكالعادات 

 .قيمي مضمون ذات الناو لدر  املختارل النصو  كن مثلةاأل تكون نن املعلم
ه التادثه االساااااااااتما : ربعةاأل املهارات على ملتكهي تشااااااااا :ي  حرك النفسكككككككي المجال . 

 كال عةرباأل اللغة راتاها الناو قواعد بلتر  ألهنامهمة  هدافكهذه األه الكتابةه القرالل
 دكن إتقاهنا مُيكن ال األربعة اللغة اراتمه نكبالتايل جيد الطالب نه عني معزكلة جتعلها

 .الناو قواعدل يتقاوإ

 :ايلالتّ  الناو على (2014 اجلعا رله  صاياة سلوكية صياغة هدافاأل صاغتُ  نن .3
 .توقعي كللتأكيد على مالحظة السلوك ن :نح نم -
 .غام  كغري معمّ مُ  كغريه ةيّ    صّ ال البيئة يف مالحظتي كنميُ  مضار   عل: السلوكي ال عل -
 : كيقصد بي املتعلم. الطالب -
 بالنسااااااابة سااااااالوكيا معاجلتي رادكيُ  الدر  موضاااااااو  من اطا  اجلزل كهو: التعليمي احملتوى -

 .للمتعلم
بعد ه لتلميذل األدال نك الساالوك مالحظة خاللي من جيب لذيا الشاارط هو: األدال شاارط -

 قرالل القطعة.
 :مثل مقبوال األدال يكون ضوئي يف الذي املعيار كهو: األدال معيار -
 بشكل جيد.ه بطالقةه بدقة -
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+ ال عل السلوكي + الطالب + احملتوى التعليمي + شرط األدال +  نن: لوكيالسُّ  اهلدف -
  البديويه بال تاريخ(   ممعيار األدال

 اليت ال قرات يف كتذكريه  علال تأويث   سااااااااااااببَ  الطالب بني  ي نن: الساااااااااااالوكي هلدف مثال -
 .خطأ دكن هايقرؤُ 
 :ضوابطا همأ ومن للدرس المدخل: ثالثا
 . اجلعا ره(ةجليَّ  كبصااااااااااورل الدر  افدنه خاللي من تتضااااااااااع كمتنوعا قاشااااااااااو  مُ  يكون نن .1

 من زليف الدر  كشعورهم بأن املشاركة ج املتعلمني ةكمشار  على يساعد اجليد  التشويق
 يصبع كهكذاه هلا زمنيكتو ري اجلهد كالوقت الال املشاركة ىلإ ؤدي االهتمام يُ ه كاجباهتم

  نبوشقري( .الدر  حيويي ما لتعليم ركثن استعداد على املتعلم
 حول سئلةن توجيي مع صورل عرض: الناو اعدقو  مهارات لتدريس املدخل يكون  قد 
 نكه الصريف امليزان كبني بيني اروةمق دعقعن كظي تي مث  السؤالك  للميزان صورل كعرض  الصورل
 كجسااااار  يمائ ممر بينهما صااااالي  مدينتني طريف بني يصااااال كهو اجلساااااور حدأل صاااااورل عرض
 ئلكساااا تكون كقد هاملوصاااول االسااام كظي ة بني مقاروة عقد مث متوز 15/ شاااهدالال كن ال اتع

 عند ه لى سااااااابيل املثالكتدريس اطرب عه  املتعلم جاباتإ لقىلتَ  املعلم يلقيي ساااااااؤاال التشاااااااويق
 .؟....حممد سااااات هاماككضاااااع وقاط بعدها كعالمة  حممد :بورلالساااااَّ كتابتي على   كقول املعلم ن

 ؟ عل ماذا كن ؟حممد من كنه بي ما
 كهذا حممد عىنم ةمّ تت   اجاباهتم نن معهم لصخلي املعلم على ساااااااااتنهال اإلجابات  إن

  .اطرب معىن هو
  (2014 اجلعا رله  يربل بني الدر  القائم كالسابق   نن .2

 الرتكيز على ميذالتال ساااااااعديُ  نن نكيف الدر  املاضااااااي مُيح  حدث ما ىلإ اإلشااااااارل إنم
 داخل تنظيمها على كتسااااااااااااااعدهم هلم شااااااااااااارحها ىلإ املعلم هدفيَ  اليت  كاراأل قائقح على

على اجلملة االمسية البد  نّ إ دخول طالبي املعلم  در  يُ   اني  نبوشااااااااااقري( ماملعر ية خريطتهم
 مث الطلبة مع نركاهنا يستاضر مث اإلخبار كهي كظي تها ىل اجلملة االمسية كيبني  إن يعود نكال ن
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الذي حُتدثي إّن  املعىنكبعدها يتادث عن ه هلم الساااؤال عن كي ية تأكيد اجلملة اطربية يُوج ي
 .منها ركن كل  خرآ يف حتدثها اليت ركقال  كعنيف اجلملة االمسية 

 سيدرسا المعلم(:  )ماالدرس  محتوى: رابعا
 :نن يشتمل عليها حمتوى الدر  هو اعيتمن نهم الضوابل اليت ينبغي 

 ااتوى عالقة يل ليس ما املواضاايع من قاميُ   الم  الدر  هدافن حتقيق يف سااهميُ  ننم .1
 .الطالب لدى ال هم يف رباكاإ بسب  يُ  ال حىت الدر 

تكون املعلومة قد  بصاااورل متوازوة اا يتالئم مع زمن احلصاااة. م حىت املوضاااو َ  يشااامل ننم .2
  .الطالب ذهن يف اتاكتملت ككضَ 

 اجلعا رله  .مالطالب على ال هم اجليد عنيحىت تُ ه ترتيبا منطقيا مرتبةتكون عناصاااااره  ننم .3
2014) 

البع  لدكر املدر   نظريَ م  االساااااااااالمية كاملبادئ بالقيم تتعلق جواوب على ملتيشااااااااا نن .4
على الطالب بعد  دلحمدّ  معلوماتسااااارد  يفلي يف زاكية ضااااايقة تتمثل تز  يخه وظرل قاصااااارل

كحياتي  ال  الطالب كسااااالو  خيص ما كل  من ذلك ساااااوى ما مانه ح ظي هلا كاساااااتظهارها
 ُجلّ  ضااااااعي الذي الناو مدر  ي وت قد اجلاوب هذا نإ ه(1416 الدكيشه . م عنيييَ 

 على الرغمه االهتمام من وصااااااااااااايب ني اجلاوب هذا يلو يُ  نن دكن القواعد تدريس يف مهي
كخري مثال ه تعليمي خالل من القيم ر غ علىحيرصاااااااون  اوو الناو كا علمال كبار  نمن ن

 :ل يتيرمحي اهلل يف ن –على ذلك قول حممد بن مالك 

 كاهلل بر كاأليادي شاهدل م   ال ائدل مُّ املت اجلزل كاطرب
 (1989 اطضاااريه  جمازا عمةمجع يد اعىن الن   يد  ني حمسااان كاأليادي ني النعم مجع ن

 .ذلك على شاهدل ميعَ و   نكن لعباده اهلل إحسان على تأكيد البيت ا هذ

 شاطات : الن  خامسا
د هبا  ُتعيني على الب للطّ ل َهةاملوجّ  شاااطاتنّ كاله نساااليب املعلم يف تدريس قواعد الناوكيُقصااَ

  اليت جيب ننح َتشتمل عليها تلك النشاطات: وابلضّ نهم الكمن الَتعلم 
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 الناو ريستد رق طُ . خرآ دكن ساالوبن نك طريقة على تقتصاار  ال متنوعة كونت نن .1
 الناو مهارات تدريس ساليبن مباث يف انّ بياَ  كما  متنوعة

 من املرجول لنتاجاتا ققّ حىت حتُ ه ءتل ة مسااااااااااااااتويات كذاتُ ه ال ردية للطالب ال ركقَ  راعيتُ  نن .2
 .الناو تعليم

 اجلعا رله  .كاملاللة عن قلوب الطلبة السا مة بعادإله الصاف يف عملي وشااط على تشاتمل نن .3
2014) 

 :التعليمية دواتواأل الوسائل: سادسا
 : قد تلعب دكر احمل ز كمن شركطها ألهناة مهمّ  كهي

 .الطالب كملستوىه الدر  ملوضو  مالئمة تكون نن .1

  (2014 اجلعا رله  .ب اعلية احملتوى كتوضيعيف حتقيق  سهمتُ  نن .2

الة لتاقيق نهداف كعلى ضااااول تلك الشااااركط يسااااتطيع املعّلم اختيار الوساااايلة املناساااابة كال عّ 
تلك املهارله نك  يضااحدرسايه  قد تكون الوسايلة مشاهدا متثيليا يقوم بي جمموعة من الطلبة إل

ةه نك اساااتخدام األقالم بواساااطة احلاساااوبه كاساااتخدام البطاقات الورقي ر َ الدّ  املدر   إعدادَ 
املعلم كسااااااائل مناساااااابة  قد يراه ه كغريَها ممّالة اوضااااااو  الدر قصااااااة هلا صاااااا   امللووةهنك حكايةَ 

 لدرسي.
   :التقويم: سابعا

 ا التاادريس ةطااّ خُ   اااعليااة نك باااح ماادى حتااديااد تمُّ يَ  ضااااااااااااااول التقومي كعلى 
ُ
 همن كمنه قااةطبَّ مل

 :يشركط
  .هارل الناويةحتقيقها من امل راداليت يُ ه الدر  بأهداف مرتبطا التقومي يكون نن .1

من  :كاملالحظة لةكالطوي القصااريل االختبارات خالل من :متنوعة التقومي كسااائل تكون نن .2
 كقرالتي ككتابتي الطالب ث  كحتدُّ ه خالل املناقشة الص ية

غرض تثبيت املهارل ب: كهو تكليف من املعلم للطالب املنزيل الواجب التقومي نن يتضااااّمن  .3
 :يشركط همكمن نه الناوية يف ذهني

 الدر   هدافن حتقيق يف يسهم نن -
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  الطالب نذهان يف دادّ كاضاا كحمُ ه موضوعاتي يف متنوعا يكون نن -
 .ب اعلية مالتعلُّ  علىالطالب  ساعديُ  نن -

 :المستوى وضبط والت مل سجيلالت   2.2.2.2
 للناطقني العربية اللغة ملعلم زمةاملهام الال مناملسااااتوى كضاااابل  كالتأملالتسااااجيل  عتربيُ 
الطالب ملهارل  متعلُّ  سلوك يف كالسلبية جيابيةاإل املالحظات تقييد: بالتسجيل صدقكيُ ه بغريها

  (23  اإلدارل العامة لإلشراف الرتبوي( :هذا السجل كيهدف الناو بالتأمل

توزيع املهارات  كنه ل صاااااااااااااالني دراسااااااااااااااني نربعاملهارات الناوية املقررل على  رتات  توزيع .1
 .الناوية على  صلني حسب النظام املعمول بي يف املدرسة

 .الناويةللمهارل  تقاويمتابعة الطالب ملعر ة مدى إ .2
 .الذهنية باملتابعة االكت ال كعدم بأكل كالاملالحظات اإلجيابية كالسلبية نتدكين كا ة  .3
 التقومي دكاتال من نباعتبارها نده التاريرية كالشاااااااااااااا وية الدكرية االختبارات وتائج تدكين .4

 .الناوية املهارل يف الطالب متقدُّ  مدى عن تكشف اليت املهمة
 .يدرسها اليت املهارات يف كقوتيحتديد مواطن ضعف الطالب  .5

 منها: عدل نسباب ل يل كالاتأمل كالضبلالتسج مهيةنكتنبع 

 .عشوائيا يكون لن الطالب مستوى على احلكم نن .1
 دقيقا سيكونحتديد الضعف يف املهارات  نن .2
 املستوى حتديد لىع قادرا املعلم جيعل مستويات ىلكإ العام مدى على املهارات توزيع نن .3

 .الطالب عند يقف الذي
 اجلرعة كزيادله الضاااااااااااااعيف للطالب املالئمة العالجات كضاااااااااااااع من املعلم سااااااااااااايمكن وين .4

 .املتقدم للطالب التعليمية
 :نن يراعى اعيت السجل تعبئة عند كينبغي

                                                
 العربية باململكة الرتبية رلكزا يف كليةقسااااااااام الصااااااااا وف األه الرتبوي لإلشااااااااارافالعامة  اإلدارلالساااااااااجل كاألهداف مقتبساااااااااة من    كرل -23

 مع تتناسااااب السااااجل رتيبت يف كتغريات األمهية كإضااااا ة األهداف صااااياغة إعادل يف متثلت الباحث قبل من إضااااا ات السااااعوديةه مع
 الباث( دراسة
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 .إتقاويعند عدم   كعالمةه املهارل تقانعند إ توضع عالمة  .ن
 .يتقنها حىت و سها ال رتل يف مرات لدَّ ع   املقابل احلقل يف الطالب مقيّ يُ  .ب
 .تقنهايُ  حىت هبا مطالبا يزال كما التالية لل رتل قلنتُ  الطالب يتقنها مل اليت املهارل . 

 العربي النحو قواعد مهارات في الطالبمتابعة  سجل
 املقرتح السجل عن منوذ 

 مدر  املادل:    160عدد الساعات:   :املستوى  :ال رتل  :الشعبة
 اسااااااااااااااااااااام م

 الطالب
 المهارة
 األولى

 المهارة
 الثانية

 المهارة
 الثالثة

 المهارة
 الرابعة

 المهارة
 الخامسة

 المهارة
 السادسة

 المهارة
 السابعة

 المهارة
 الثامنة

 على القدرل
 استخدام
اجلملة 
 ال علية

اجلملة ك 
 االمسية

 على القدرل
 استخدام

 دكاتن
 االست هام 

  – كااااااااااااااااام
ما  –كيف 

 من  –
 حىت - هل

 اساااااااااااااااتخاااادام
 سااااااااااااااااااااالااااااوبن

 ياااااااال ملكياااااااة
 املتكلم

 على القاااااادرل
 اساااااااااااااااتخاااادام
 نسااااااااااااااااااااالااااااوب

 شاااااااااااااااااااااااااااارلاإل
 هذه-هذا

 عااالاااى الاااقاااااااادرل
 اساااااااااااااااااااتااااخاااااااادام

 اضاااااااايامل ال عل
مع الضاااااااااااااااامري 
املااااااانااااااا صاااااااااااااااااااااال 

-كاملتصاااااااااال نوا
 واااات  ن –نوااااَت 

 –هو -
  هي

 عااااااالاااااااى الاااااااقاااااااادرل
 ال عل اساااااااااتخدام
 ةلللدال املضااااااااااار 
 الاااااااازماااااااان عاااااااالااااااااى
 املساااتقبل احلاضااار

 داملاار  لاالضااااااااااااااااامااريا
 املاااااااااااااتاااااااااااااكااااااااااااالااااااااااااام
 كاملااااااااااااخاااااااااااااطااااااااااااب

 الغائب

 اساااااااااااااااتخاااادام
 بااااااااي املاا ااعااول

 اجلااااماااالااااااااة يف
 ال علية

 اجلملاااااااة
ال علياااااة 
ماااااااااااااااااااااااع 
حااركف 
اجلااااااااااااار: 

 يف 
  ىلإ

 على

          
  

 اسااااااااااااااااام م
 الطالب

 المهارة التاسعة المهارة
 العاشرة

 المهارة
 الحادية
 عشر

 المهارة
 عشر الثانية

 المهارة
 الثالثة
 عشر

 المهارة
 الرابعة
 عشر

 المهارة
 الخامسة
 عشر

 المهارة
 السادسة
 عشر

 المهارة
 السابعة
 عشر

 :الظرف استخدام
 املااااااااكااااااااان ظاااااااارف
 كقو  على للداللة

 -مااااااامن: احلاااااادث
 يف – خاااااااااالااااااااااف

 ال علية اجلملة

 اساااااااتخدام
 ظااااااااااااااااااااااارف

 يف الزماااااان
 اجلااااااامااااااالااااااااة
: الاا ااعاالاايااااااااة
-صااااااااباحا
-مساااااااااااااااالً 

 اليوم-غدا

 اساااااااااااااااتخدام
الصااااااااااااا ة يف 
اجلااااااااااماااااااااالااااااااااة 
ال عليااااااة مع 
الااااااااا ااااااااااعااااااااال 
 كامل عول بي 

و ي  استخدام
 اجلملة ال علية

ما لل عل باااااااااااااااا 
املاااااااااااضااااااااااااااااااااااااي 
كاملضااااااااااااااااااااااااااار  
احلااااااااااضاااااااااااااااااااااااار 
كالااااااادائم كب 
لن للمضاااااااار  

 املستقبل 

 تاااااااااعااااااااارياااااااااف
 :ب االساااااام
 ضا ةال كاإل

 اجلااااامااااالااااااااة
 االمساااااااايااااااااة
 ماااااااااااااااااااااااااااااااااع
 حااااااااااااركف

+  يف اجلر
 اىل

 ظاااااااااااااااااااااااارف
 الاااااااااااازمااااااااااااان
 كاملااااااااكااااااااان

 املبتااااادن مع
 كاطرب

 مع الصاا ة
 املاااااااابااااااااتاااااااادن

 كاطرب

 اسااااتخدام
 واااااااااااااا ااااااااااااااي
 اجلااااامااااالااااااااة
 االمساااااااايااااااااة

 ليس :ب
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 ضبط الوقت:  2.2.2.3
 طةخُ  تن يذ على قادرا يكون حىت للمعلم زمةالال املهاراتمهارل ضبل الوقت من  عدتُ 
ه لةاالوقت بطريقة  ع إلدارلد عنصااااااار رئيس  التخطيل اجليّ ه ركاهنان بكل هلا نعد كما  درساااااااي

 يدير كلكي. م متالزمان نصاارانعُ  ما هُ ه التخطيل لنجاح كذلك  سااا ٌ كإدارل الوقت عنصاار ن
 اليت التهيئة من بداية قةبالدقي الدر  كقت حيلل نن البد صاياة بطريقة احلصة كقت املعلم
 من  املختل ة وشطةاأل كتقدمي رحالشّ  يف تتمثلمن مخس دقائق كاليت  كثرن تستغرق نال ينبغي
 الطالب إجااااباااات كتلقي األساااااااااااااائلاااة توجيااايك ( تقريباااا الااادر  كقااات من %50 اىل 20%
 الوساااااااااااائل كاساااااااااااتخدام املناساااااااااااب التعزيز كتقدميمن كقت الدر  تقريبا(  %10   كارهمكن

  اوتهال خلإ. ..التعليمية
ُ
 بنجره  مباقي كقت الدر  ستغرقيَ  الذي كالتقومي بوريالسَّ  لخصبامل

1997) 
 :التدريس عمليةفي أثناء  العربية اللغة لمعلم زمةالال اتالمهار  2.2.2.4

جع يف تدريسااااااااااااااي هبا حىت ين ىيتالّ  نن العربية اللغة مدر  تلزم مهمة تهناك مهارا 
 وقصاااااااااااااااد ونا إ معربيةال اللغة مدر م  وقول حنيك ه حتقيقها املراد األهداف يف منتهاه يبلغك 

 ينبغي املهارات اليت زنبر كمن  .العربية غةاللّ  من جزل القواعد نأل الناو قواعد مدر  ضااااامنيا
 :هي العربية غةاللّ  تدريسييف نثنال  العربية اللغة معلم ميتلكها نن
  :والنشاط الحيوية .1

عوامل باح املعلم يف عملي كما نن حيويتي كوشااااااااااااااااطي داخل  من مهم عامل ةاحليويّ 
كلعلنا ودرك ال ركق بني معلم يتارك كيناقش ه لنجاح عملية التعليم ضااااااااااااركري مرال صاااااااااااال ن

 بصااااوت ادثكيت ال صاااال يف يتارك ال جامد خرآ كمعلم الدر  مراحل فالتالميذ يف ءتل
 حد ىلإ كساااااااااالبيون األكل مع إجيابيون الةاحل هذه يف  التالميذه احلصااااااااااة طوال منخ    اتر
 (1997 بنجره يف النشاط كال اعلية.  اجليّ كال رق يبدك ه خراع من كبري

التالميذ  كر  حيُ  حىت ال صااااااال داخل يتارك ناملعلم نعلى  :الفصكككككل داخل المعلم حركة .2
 يتابعهم هتالميذ حول نوظاره وجيكيُ  السااابورل كحول ال صااال داخل يتارك نن دكالبُ معي. 
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 كاطمول كالرتابة اجلمود بيتجنَّ  نكالبد نه كيناقشاااااااااااااهم هلم كيشااااااااااااارح همهوج  كيُ  راقبهمكيُ 
 (1997 بنجره 

  :والنبرات الصوت في التغيرات .3

 وظارن يل ت نن شاااااااأوي من ذلك كل  كاعتداالتغيري الصاااااااوت كورباتي ارت اعا كا  اضاااااااا 
كخصااااااوصااااااا  (1997 بنجره على جو ال صاااااال  كالطمأوينةاحليوية كالراحة  ضاااااا يكيُ  التالميذ

 إىل االساااااااات هام إىل اإلخبار من معناها خيتلف قد الواحدل ةاجلملم  ساااااااااليباأل تدريس عند
 الصاااااااااااوتية النغمة حبساااااااااااب ذلك كل  كالتاقري التقليل ىلإ لت خيما ىلإ التعظيم كمن التعجب

 .(2009  اضل السامرائيه 
  :السؤال طر  فن .4

  األسااااائلةدريس عملية الت مادع   هو بله التدريساااااية العملية ركح هو الساااااؤال طرح  نم
 العميق الت كري نم رحااب عااامل ىلقااد تااأخااذ الطالب إ التاادرياابيف نثنااال  املعلم يطرحهااا اليت
 نحااد كاله كاإلباادا   قااد تكون حاااجزا منيعااا حيول بني الطااالااب كالت كريه عليهم حطرَ يُ  مااا ي

 نن مُيكن الدقيقة األساائلة  اسااتخدامه نساائلة يتضاامن ال الوقت من ملدل  عاال ايتصااور تدريساا
 . اعله وشااااااال يحيو  وساااااااانإ إىل ساااااااليب متلق    رد من املتعلم اويلبت الصااااااا ي اجلو نسااااااا  حيُ 

ا املعلم بدقة هباليت يقوم  ةالتدريسااااااااااااايّ  دالاتجمموعة من األ: الساااااااااااااؤال طرح ب ن كاملقصاااااااااااااود
 : كبقدرل على التكيف مع معطيات املوقف التدريسي كتتعلق بكل منه كسرعة
 السؤال عدادإ .1

 السؤال.االوتظار عقب  .2

 .السؤال توجيي .3

 ل صلادكن االقتصار على ال ئة املت وقة كاجملتهدل يف ه الطالب اختيار .4

 الطالب  جاباتإ معاجلات .5
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 ساائلةاأل نووا  نهم كمن  نبوشااقري(. مكتوجيهها ساائلةاأل توليد على الطالب تشااجيع .6
  :(24 املعلم يطرحها اليت

 ستدعيتَ  كاليت دىنألاكهي األسئلة املعر ية ذات املستوى  :دىناأل املستوى ذات األسئلةم .ن
باي م التذكر كال هم   كماه السااااااما عالمات ما ؟ماضهل هذا  عل  :مثلبنجر( ه السااااااّ

 (خلا. ...الناسخة حرف األاملشبهة بال عل  حرفاأل ذكراُ  ؟ال عل عالمات
 علىتالميذ ال قدرل مدى على تتعرف نساااائلة كتتضاااامن :املتوساااال املسااااتوى ذات ساااائلةاأل .ب

ب معار هم كخرباهتم السااااابقة لتطبيقها يف مواقف جديدل  اسااااتخدام  مثلبنجر( ه ايالسااااّ
 :التطبيق سئلةن

 .صوتي ير ع ال نطلب مني كذلك ناك  .كتابك  يناكلك نن زميلك من طلباُ 
 كهي درسوها نن ةللطلب سبق معارف ضمنالسؤالني قد تَ  نّ ن املثالني كال  يف ترى  أوت

 .الناهية بال املصاوب املضار  كال عل مراأل  عل
 لرتكيبكا التاليل ساااااااائلةن كتتضاااااااامن :(1997 بنجره  مالعايل املسااااااااتوى ذات لةساااااااائاأل . 

  :ذلك مثلةن كمن كالتعليالت األسباب عن تباث اليت كالتقومي
 سبب اططأ  يها:  كبني   التالية اجلمل يف اططأ دحد  

 جال اىل ال صل  الولدان -

 جئُت من املسجد  وتن -

 .ال صل ىلإ مسرعة عائشة جال -
 :والتفسيرمهارة وضو  الشر   .5

 يف رسااااااااااااااهاغ على معلم كل  حير  نإن مهارل ال هم من نهم املهارات اليت ينبغي نم 
يف  ال همك  هاكبعد املناقشاااااااااةيف نثنال  كال همها كبعد القرالليف نثنال  كال همه  املتعلمني و و 
يتعثر يف  مااا يقرؤه ي هم الالااذي   ااالتلميااذ ... كبعاادهااا الكتااابااة كاثنااالكبعااده الشاااااااااااااارح نثنااال 

 الدر  خطوات كل  نن شااااااااااااااك كال دراسااااااااااااااتي يف  قخيُ  كن همليُ  قد ويحتصاااااااااااااايلي كبالتايل  إ

                                                
 .الباحث عبارات هي املزدكجني خار  جالت اليتالعبارات  -24
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ه صاا اة 1997 بنجره  .مالتطبيق ىلإ التمهيد من ابتدالً  التلميذ  همتسااتهدف  ريكالتاضاا
 ي هم مل ذن الطالب إألشااااااااارح امل ردات الصاااااااااعبة  :على حير  نلذلك على املعلم ن (175
عربيااة ال يعرف  مسااالعلى نن هناااك ن مثااال كخريه الناويااة الرتاكيااب مه  عليااي يتعااذر املعىن
ن هذا االسااااااااام ي هم م   نتعذر عليي ن ذا جالت يف حمل ر ع  اعلإ ه نمسال هنانالرتكي  املتعلم

كذلك ساااااعاد ه  تراك إن هذا االسااااام ليس شاااااائعا عند األ كمتعب عامر :اسااااام مثل  اعل نوَّي
 ال عل مع استخدمي  إذا املذكر على يُطلق تراكألا كلدى املؤوث على طلقيُ  العرب لدى وي إ
 حىتللطالب  املعاين كاجلملع العبارات كيوضاااااا   لبساااااا  يُ  نلذلك على املدر  نه يؤوثي لن وي إ

 .كيقدر على استخدامي الرتكيب ي هم
  مهمتعل   وتعزيز التالميذ تشجيع مهارة .6

 :التالية بالوسائل ذلك يتمك 
 .رائعه نحسنته ممتازه ل ظية مثل: عظيم جيابيةكسائل إ .ن
 كن كاملوا قة رن ال كهز   تسااااااااااااااامبباال عجاباإل إظهار مثلية ظإجيابية غري ل  ائلساااااااااااااار نك  .ب

 ييد  كُ  بطريقة االستما  بورل نكنك بكتابة اإلجابة على السَّ  العنيبغم  
 .همه كن: مثل اهلمهمات استخدام مثل  ظيةل شبي جيابيةكسائل إ . 
 (1997 بنجره   .الطلبة مع لي التص يق كمناي درجة ن :مثل خرىكسائل إجيابية نُ  .د

 : اتيفلوالتك التمرينات حلول وعرض ومناقشتها الواجبات عطاءإ مهارة .7
  هم مدى مللمعل يظهر الذي التقومي حتت تندر  الواجبات نن عن تكلمنا نن سااااااااااابق
عطااال  واجباااتالاملعلم يف ذلااك نن ينو    ككاجااب، الناويااة للمهااارل الطااالااب كاسااااااااااااااتيعاااب

ُ
امل

 .يف إجابتي مواقع اططأ كالصواب الطالبللطالب كنن بعرضها كمناقشتها حىت يتبني 
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 الدراسة الميدانية(). 3
ذلك عن طريق  صولي بعد عرض اإلطار النظري للدراسة كالذي يُهّيئ األرضية ملشكلة الدراسة ك 

طبال للمرحلة الثاووية ة كاطُ العربية يف مدرا  األئم غةيأيت اجلاوب امليداين لدراساااااااااااااااة  مك اية مدر  اللّ 
 :تباعها ا العريبم كذلك من خالل إجرالات سوف يتمّ هارل الناو ا

 إجراءات الدرارسة 3.1
 اسة امليداويةه كهي:اطُطحوات الاّلزمة لقيام الدر  م نَ  كتتمثل إجرالات الّدراسة بعَدد

 .التاليلي املنهج الوص يُّ  :منهج الدراسة .1

 .مدرا  األئمة كاططبال: مجتمع الدراسة .2

لية العلوم كطالب السااااااااااااانة التاضاااااااااااااريية يف  الباحث عينة الباث من  اختار: عينة البحث .3
ضمن جاوبا كبريا من يل ذلكك ه مدار  األئمة كاططبالممن برجوا يف  امعة نرتقلوجباإلسالمية 

د تؤثر ساااااالبا نك إجيابا حيادية اإلجابة كصاااااادقها عن األساااااائلة املطركحة بعيدا عن نية تأثريات  
 : لتايلابياواهتم على الناو ه طالبا 51 عدد العينةبلغ قد ك الباث  تائجوعلى 

 التكرار بياوات الطلبة
 املدرسة

ANADOLU İMH 6 
İH 45 

 سنة التخر 

2014 9 
2015 14 
2016 19 
 9 مل حيدد

 اجلنس 
 7 ذكر
 29 نوثى 
 15 مل حُيدد

 العمر
 35 سنة 20-18من 
 16 سنة 25-21من 
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كشف عن كاقع مدر  لالستباوة عالقة كثيقة بالباث ألهنا ت :عالقة االستبانة بالبحث .4
الرتبويااة كالثقااا يااة كهو اللغااة العربيااة يف ماادرا  األئمااة كاططبااال من جهااة ك ااايتااي اللغويااة ك 

لبة مدرسااااة طمدى اساااات ادل  عنجزل من عنوان الرسااااالة  الواقع ( كنيضااااا تكشااااف جزلا 
ات تكون نقرب للواقع ىن عليها تقدمي توصاااااايباألئمة كاططبال من دراسااااااة الناو كمن مَثّ يُ 
 .كهو  التطوير( كما جال يف عنوان الدرسة

 .: االستباوةوصف بناء أدوات البحث .5

 : تتكون االستباوة من نربعة جواوب كهي: مكونات االستبانة .6

  نسلئة 9كيندر  حتتي : الجانب المعرفي .أ

 نسئلة10كيندر  حتتي: الجانب المهاري .ب

 نسئلة 4كيندر  حتتي : الوجدانيالجانب  .ج

 نسئلة 5كيندر  حتتها : جانب التقويم .د

 الساااتباوة كنسااائلتها على حماكر ا نطلع الباحث األساااتاذ / حممد محيدك: ةانتحكيم االسككتب .7
لني على شاااااااهادل كاحلاصااااااا بغريهاكهو من املختصاااااااني يف تدريس اللغة العربية للناطقني  -

 يها  يرنيإلبدال   - اهبالعربية لغري الناطقني لتعليم من معهد اطرطوم  يف ذلكاملاجساااتري 
م مالحظاتي على كقد نبدى موا قتي على جممل حماكر االسااااااااااااااتباوةه كقدّ  كالتعليق عليهاه

 .بع  صياغة نسئلة االستباوةه قام الباحث على إثرها بتعديل صياغتها

 : تحليل االستبانة 3.2
 الجانب المعرفي 3.2.1

 ؟بالالسنوات األربع يف مدار  األئمة كاططهل درست : وص السؤال األكل .1
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د نجابوا ق %92: نن مايليحساااااااب الرسااااااام البياين  ُتظهر اإلجابة عن الساااااااؤال األكل

 ه ا بنادراقد نجابو  3.9قد نجابوا بغالبا ك 2.0كه قد نجابوا بال 3.9كنن ه بنعم
تب اللغة العربية كدرساااات يف الساااانوات األربع للمرحلة الثاووية   هل: وص السااااؤال الثاين .2

 ؟اطاصة ادار  األئمة كاططبال

 
من ن راد  84.3: حساااااااااب الرسااااااااام البياين مايلي نن الثاينُتظهر اإلجابة عن الساااااااااؤال 

قد  9.8كه (غالبا  ااااا بقد نجابو  5.9كنّن ه ص ر (ال  اإلجابة عننجابوا بنعم كنن  العينة قد
 .(وادرا  انجابوا ب

 ؟بطل للدارسة يف كلية اإلهليات هل كنتَ : لثوص السؤال الثا .3
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قد نجابوا  %51: ُتظهر اإلجابة عن الساااااؤال الثالث حساااااب الرسااااام البياين مايلي نن

 .(غالبا ا بوا بقد نجا 9.8ك ال(با قد نجابوا  2.0ك وعم(با قد نجابوا  37.3 (وادرا ب
تُعينك على  ككا يةً  كنَت جتد يف كتاب املدرساااااة تدريبات  كا يةً هل  : وص الساااااؤال الرابع .4

 ؟تثبيت قواعد الناو كالصرف يف ذهنك

 
قد نجابوا  %58.8 حسااااب الرساااام البياين مايلي ننالرابع ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال 

  (غالباا جابوا بنقد  15.7ك ال(با قد نجابوا  13.7ك وعم(با قد نجابوا  11.8 (وادراا ب
ليت درسااااتها يف قا كبريا بني مواضاااايع الناو كالصاااارف ال جتد  ر ه: اطامس السااااؤالوص  .5

 ؟الثاووية كاليت درستها يف السنة التاضريية
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قد نجابوا  43.1 نن :حساااب الرسااام البياين مايلياطامس  ُتظهر اإلجابة عن الساااؤال

  غالبا( جابوا بانقد  5.9ك ال(با قد نجابوا  11.8ك وعم(با قد نجابوا  39.2ك ا وادرا(ب
جبات منزلية حول هل كان املعلم يف الثاووية يقوم بتكلي ك بوا: وّص الساااااؤال السااااااد  .6

 ؟قواعد الناو كالصرف اليت كان يدرسها

 
قد نجابوا  33.3 نن :حسااب الرساام البياين مايليالساااد   ُتظهر اإلجابة عن السااؤال

 .با ال(د نجابوا ق 7.8ك وعمبا  نجابوا قد 27.5ك وادرا(با قد نجابوا  31.4ك با  غالبا(
قليلة كغري   هل كاوت درك  الناو كالصااارف يف السااانوات األربع: وص الساااؤال الساااابع .7
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قد نجابوا  31.4 نن :حسااااب الرساااام البياين مايلي بعالسااااا ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

 .(وعم  با قد نجابوا15.7ك  با  غالبا( قد نجابوا 25.5ك ال(با قد نجابوا  27.5ك با وادرا(
املرحلة ب وص الساااااااااؤال الثامن: هل كاوت درك  الناو كالصااااااااارف يف السااااااااانوات األربع .8

 ؟الثاووية كثريل

 
قد نجابوا  80.4 نن :حسااااااب الرساااااام البياين مايليالثامن  ُتظهر اإلجابة عن السااااااؤال

 . غالبا( با جابوانقد  3.9ك با  ال( قد نجابوا 5.9ك (وعم با  قد نجابوا 9.8ك با وادرا(

 : الجانب المعرفي 3.2.2
ك على التادث يف زيادل قدرت هل ن ادتك الدراسااااااااااااااة الناوية كالصاااااااااااااار ية اليت تلقيتها .9
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قد نجابوا  %49 نن :حسااااب الرساااام البياين مايلي سااااعاالت ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

 .با  غالبا( د نجابواق15.7 ك با  وعم( قد نجابوا15.7ك با  ال( قد نجابوا 19.6ك با وادرا(
 ؟وية اليت درستهاهل كنت تنطلق يف تكوين اجلملة العربية من القواعد الصرقية كالنا .10

 
قد نجابوا  39.2 نن :حسااااب الرساااام البياين مايليالعاشاااار  ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

 . غالبا( با قد نجابوا15.7 ك با  وعم( قد نجابوا 21.6ك با  ال( قد نجابوا 23.5ك با وادرا(
الصااااارف اليت هل كنت جتد يف كتاب املدرساااااة شااااارحا كا يا كمبساااااطا عن قواعد الناو ك  .11

 ؟درستها يف الثاووية
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قد  60.8 نن :حسااااب الرساااام البياين مايلياحلادي عشاااار  ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

با  قد نجابوا7.8 ك (باااااااا  ال قد نجابوا 9.8ك باااااااا  غالبا( قد نجابوا 21.6ك باااااااا وادرا(نجابوا 
 . وعم(
عد الناو كالصرف هل كنت جتد عرض املعلم يف الثاووية لقوا: وص السؤال الثّاين عشر .12

  ؟شائقا الصرف

 
قد  52.9 نن :حساااااااب الرسااااااام البياين مايليالثاين عشااااااار  ُتظهر اإلجابة عن الساااااااؤال

با  قد نجابوا 2.0ك (باااااا  ال نجابواقد  23.5ك باااااا  غالبا( قد نجابوا 21.6ك باااااا وادرا(نجابوا 
   وعم(
د الناو كالصرف قواعشرح بهل كان معلم اللغة العربية يقوم : وص السؤال الثالث عشر .13

 ؟باللغة العربية
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قد  82.4 نن :حساااااب الرسااااام البياين مايليالثالث عشااااار  ُتظهر اإلجابة عن الساااااؤال

 با قد نجابوا 3.9ك بااااااااااااا  ال( نجابواقد  3.9ك بااااااااااااا  وعم( قد نجابوا 9.8ك بااااااااااااا وادرا(نجابوا 
 . غالبا(

ري يضاااااااااح غإهل كان املعلم يف الثاووية يسااااااااتخدم كسااااااااائل : وص السااااااااؤال الرابع عشاااااااار .14
 ؟كالصرف والكتاب املدرسي لشرح قواعد النا

 
قد 52.9 نن :حسااااااااب الرساااااااام البياين مايليالرابع عشاااااااار  ُتظهر اإلجابة عن السااااااااؤال

با  قد نجابوا 5.9 ك عم(با  و قد نجابوا 19.6ك با  غالبا( قد نجابوا 21.6ك با وادرا(نجابوا 
 . ال(
ني الدرك  السابقة هل كان املعلم يف الثاووية يقوم بالربل ب: وص السؤال اطامس عشر .15

 ؟عند بداية كل در  كاجلديدل
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قد  29.4 نن :حسااااب الرساااام البياين مايلياطامس عشاااار  ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

 قد نجابوا 17.6ك با(بااا  غال قد نجابوا 25.5ك بااا  وعم( قد نجابوا 27.5ك بااا وادرا(نجابوا 
 .با  ال(
لقة بقواعد الناو هل كنت تقوم حبل الواجبات املنزلية املتع: وص السؤال الساد  عشر .16

 كالصرف؟

 
قد 41.2 نن :حساااب الرسااام البياين مايليالسااااد  عشااار  ُتظهر اإلجابة عن الساااؤال

با  قد نجابوا11.8 ك باااا  وادرا( قد نجابوا 23.5ك باااا  ال( قد نجابوا 23.5ك (وعماااا نجابوا ب
 . غالبا(

وات األربع هل كنت تقوم يف املرحلة الثاووية يف الساااااااااان: عشاااااااااارلسااااااااااابع وص السااااااااااؤال ا .17
 ؟باإلعداد املسبق لدر  الناو كالصرف
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قد  60.8 نن :مايلي حساااب الرسااام البياينعشااار الساااابع ا ُتظهر اإلجابة عن الساااؤال

با  قد نجابوا 7.8ك ا(باااااا  غالب قد نجابوا 9.8ك باااااا  وعم( قد نجابوا 21.6ك باااااا وادرا(نجابوا 
 .(ال 

وات األربع وص الساااؤال الثامن عشااار: هل اعتمدت يف دراساااة الناو كالصااارف يف السااان .18
 ؟بالثاووية على احل ظ دكن ال هم

 
قد  45.1 نن :الرساااااام البياين مايليحسااااااب الثامن عشاااااار  ُتظهر اإلجابة عن السااااااؤال

با  قد نجابوا 5.9ك بااااااا  ال( قد نجابوا11.8ك بااااااا  وادرا( قد نجابوا 37.3ك بوا بااااااا  وعم(نجا
 . غالبا(

 الجانب الوجداني: 3.2.3
 ؟كالصرف مملة وص السؤال التاسع عشر: هل كنت ترى درك  الناو .19
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قد  60.8 نن :البياين مايليحسااااب الرساااام التاسااااع عشاااار  ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

با  قد نجابوا 9.8ك ا(وادر بااااا قد نجابوا  13.7ك بااااا  غالبا( قد نجابوا 15.7ك( وعمااااا نجابوا ب
 . ال(

 
دراسااااة هل كنت جتد عدد الساااااعات األساااابوعية املخصااااصااااة ل: وص السااااؤال العشاااارين .20

 ؟قواعد الناو كالصرف كا يا لتلبية احتياجاتك من ال هم
قد نجابوا  43.1 نن :حسااب الرساام البياين مايلي العشاارين السااؤالُتظهر اإلجابة عن 

 .با  غالبا( نجابوا قد 9.8ك ال(با قد نجابوا  15.7ك با  وعم( قد نجابوا 31.4ك با وادرا(
ان يقوم باإلعداد كاملعلم يف الثاووية  هل كنت تشعر نن  احلادي كالعشرين:وص السؤال  .21

 ؟اجليد لدر  الناو كالصرف قبل تدريسي
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 33.3 نن :ليحسااااب الرساااام البياين ماياحلادي كالعشاااارين  ُتظهر اإلجابة عن السااااؤال

قد نجابوا  17.6ك ا(وادر باااا قد نجابوا  21.6ك باااا  وعم( قد نجابوا 27.5ك باااا ال(قد نجابوا 
 .غالبا(با 

او كالصارف يف هل تشاعر نن هناك  رقا بني معلمي الن: وص الساؤال احلادي كالعشارين .22
 ؟ثاوويات األئمة كاططبال كمعلمي السنة التاضرييةمدار  

 
قد  76.5 نن :ليحسااب الرساام البياين مايالثاين كالعشاارين  ُتظهر اإلجابة عن السااؤال

قد نجابوا  2.0ك ال(بااااااااااااااا قد نجابوا  3.9ك بااااااااااااااا  وادرا( قد نجابوا 17.6ك (وعمااااااااااااااا نجابوا ب
 .غالبا(با 

 : جانب التقويم 3.2.4
ر ية اليت درساااتها يف الثاووية هل ن ادتك املعلومات .23 عند دراساااتك باجلامعة  الناوية كالصاااّ

 ؟يف السنة التاضريية
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قد  33.3 نن :ليحسب الرسم البياين مايالثالث كالعشرين  ظهر اإلجابة عن السؤالتُ 
قد نجابوا  25.5ك ال(بااااااااا قد نجابوا  13.7ك بااااااااا  وادرا( قد نجابوا 27.5ك وعم( ااااااااانجابوا ب

 .غالبا(با 
ملية تدقيق للواجبات وّص الساااااااؤال الرابع كالعشااااااارين: هل كان املعلم يف الثاووية يقوم بع .24

 ؟املنزلية اليت تقوم بأدائها

 
قد  31.4 نن :ليحسااب الرساام البياين مايكالعشاارين  رابعال ُتظهر اإلجابة عن السااؤال

قد نجابوا  19.6ك ال(باااااااا قد نجابوا  19.6ك باااااااا  غالبا( قد نجابوا 29.4ك نجابوا باااااااا وعم(
 .وادرا(با 

بالناو كالصااااارف  هل كاوت الواجبات املنزلية املتعلقة: وص الساااااؤال اطامس كالعشااااارين .25
 ؟ُتسهم بزيادل  همك  يها

27.5
25.5

13.7

33.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

نادرا غالبا  ال  نعم

الثالسؤال  ث ل لعشرونا وا

19.6

29.4

19.6

31.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

نادرا غالبا  ال  نعم

لرابعالسؤال  لعشرونا وا



 

135 

 

 
 31.4 نن :ليحساااب الرسااام البياين ماياطامس كالعشااارين  ُتظهر اإلجابة عن الساااؤال

قد نجابوا  21.6ك م(وعباااا قد نجابوا  19.6ك باااا  ال( قد نجابوا 27.5ك باااا وادرا(قد نجابوا 
 .غالبا(با 

تقومي شااااااملة  ليةهل كان املعلم يف الثاووية يقوم بعم: وص الساااااؤال السااااااد  كالعشااااارين .26
 ؟لدر  قواعد الناو كالصرف

 
 52.9 نن :ليحسااب الرساام البياين مايالساااد  كالعشاارين  ُتظهر اإلجابة عن السااؤال

قد نجابوا  11.8ك لبا(غابا قد نجابوا  15.7ك با  ال( قد نجابوا 19.6ك با وادرا(قد نجابوا 
 .با وعم(

ضااااااايع الناوية بعد دراساااااااتك نربع سااااااانوات يف املرحلة الثاوويىة هل كجدت يف بع  موا .27
 ؟كالصر ية نية  ائدل من دراستها
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 31.4 نن :ليحساااب الرسااام البياين مايالساااابع كالعشااارين  ُتظهر اإلجابة عن الساااؤال

قد نجابوا  23.5كم( بااا وعقد نجابوا  23.5ك بااا  غالبا( قد نجابوا 29.4ك بااا ال(قد نجابوا 
 .وادرا(با 

صااارف يف اللغة هل كجدت تشااااهبا بني قواعد الناو كال: وص الساااؤال الثامن كالعشااارين .28
 ؟العربية كقواعد اللغة الرتكية

 
 35.4 نن :يالبياين مايلحساااب الرسااام الساااابع كالعشااارين  ُتظهر اإلجابة عن الساااؤال
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   جدول )  ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات لبنود االستبانة 
     دائما  غالبا نحياوا ال    

وص  م
 املتوسل النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار السؤال 

ترتيب 
البنود 
حسب 
 املتوسل

a1   2 3.9 1 2.0 2 3.9 46 90.2 3.80 1 
a2   5 9.8 3 5.9 0 0 43 84.3 3.59 2 
a3   26 51.0 5 9.8 1 2.0 19 37.3 2.25 19 
a4   30 58.8 8 15.7 7 13.7 6 11.8 1.78 25 
a5   22 43.1 3 5.9 6 11.8 20 39.2 2.47 11 
a6   16 31.4 17 33.3 4 7.8 14 27.5 2.31 16 
a7   16 31.4 13 25.5 14 27.5 8 15.7 2.27 17 
a8   41 80.4 2 3.9 3 5.9 5 9.8 1.45 28 
a9   25 49.0 8 15.7 10 19.6 8 15.7 2.02 21 

a10   20 39.2 8 15.7 12 23.5 11 21.6 2.27 18 
a11   31 60.8 11 21.6 5 9.8 4 7.8 1.65 27 
a12   27 52.9 11 21.6 12 23.5 1 2.0 1.75 26 
a13   26 51.0 4 7.8 5 9.8 16 31.4 2.22 20 
a14   42 82.4 2 3.9 2 3.9 5 9.8 1.41 29 
a15   27 52.9 11 21.6 3 5.9 10 19.6 1.92 22 
a16   15 29.4 13 25.5 9 17.6 14 27.5 2.43 13 
a17   12 23.5 6 11.8 12 23.5 21 41.2 2.82 6 
a18   31 60.8 5 9.8 4 7.8 11 21.6 1.90 23 
a19   19 37.3 3 5.9 6 11.8 23 45.1 2.65 7 
a20   7 13.7 8 15.7 5 9.8 31 60.8 3.18 4 
a21   22 43.1 5 9.8 8 15.7 16 31.4 2.35 14 
a22   11 21.6 9 17.6 17 33.3 14 27.5 2.86 5 
a23   9 17.6 1 2.0 2 3.9 39 76.5 3.39 3 
a24   14 27.5 13 25.5 7 13.7 17 33.3 2.53 10 
a25   10 19.6 15 29.4 10 19.6 16 31.4 2.63 8 
a26   16 31.4 11 21.6 14 27.5 10 19.6 2.35 15 
a27   27 52.9 8 15.7 10 19.6 6 11.8 1.90 24 
a28   8 15.7 15 29.4 16 31.4 12 23.5 2.63 9 
a29   11 21.6 18 35.3 9 17.6 13 25.5 2.47 12 

   2.38 الكلي  املتوسل
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 : نتائج االستبانة 3.3
 : لنتائج التاليةتتبني لنا اه بعد حتليل االستباوة املوجهة للعينة املذكورل نعاله

 ماادار  األئمااة نن الغااالبيااة الُعظمى من عينااة الباااث قااد درساااااااااااااااتح املرحلااة الثاااوويااة يف .1
 .كاططبال

دار  األئمة الغالبية من عينة الباث قد درسااااااااااااااات كتب اللغة العربية اطاصاااااااااااااااة انن  .2
 .كاططبال

 .يات ضئيالالدراسة يف كلّيات اإلهلبنّن األكثرية كان حي ز الت كري لديهم  .3
معلومات  ية لتثبيت ٌر ما تكون كا ية ككايف كتب املدرسااااااااااااااة واد نّن التدريبات املوجودل .4

 .هان الطالبقواعد الناو كالصرف يف نذ
طبال كاليت ُتدر  يف نّن املواضااااااااااايع الناوية كالصااااااااااار ية اليت ُتدّر  يف مدار  األئمة كاط .5

 .يف مضموهنا السنة التاضريية ال بتلف كثريا
 .نّن املدر  غالبا ما يقوم بتكليف الطلبة بالواجبات املنزلية .6
 .اسبة ليكمنمعقولة نّن كمية الناو اليت يدرسها الطالب يف السنوات األربع  .7
 .العربية ك همها ليبنّن دراسة الناو الصرف ال جيد  يها الطالب كبري  ائدل يف حتدثي  .8
الناو كالصااارف اليت  يف الغالب ال ينطلق يف تكوين اجلمل العربية من قواعدالطالب نّن  .9

 يدرسها.
عد الناو عن قوا بساااااطامُ  قّدم شااااارحا كا يا كالنّن كتاب املدرساااااة يف املرحلة الثاووية ال يُ  .10

 .كالصرف لطالب األئمة كاططبال
لمرحلة الثاووية يف مدار  األئمة كاططبال ل نّن عرض املدر  لقواعد الناو كالصاااااااااااااارف .11

 .يكاد يكون يف الغالب غري شائق
يف مدار   لصاااااااااارفشاااااااااارحي لقواعد الناو كايف نثنال  نّن اسااااااااااتعمال املدر  للغة العربية .12

 .اد يكون قليال كوادرااألئمة كاططبال للمرحلة الثاووية يك



 

139 

 

شاااااارحي لقواعد يف نثنال  نّن اسااااااتعمال مدر  اللغة العربية لوسااااااائل إيضاااااااح غري الكتاب .13
دا  الناو كالصاااااااااااااارف يف ماادار  األئمااة كاططبااال للمرحلااة الثاااوويااة يكاااد يكون قليال جااّ

 .كوادرا
ابقة كالدرك  نّن ربل املدر  يف بداية در  قواعد الناو كالصاااااااااارف بني الدرك  الساااااااااا .14

 اجلديدل قليل كوادر.
الناو كالصرف الذي  نّن األكثرية من طالب املرحلة الثاووية يقومون بأدال كاجب قواعد .15

 .يكل ون بي
 .الندكرنّن إعداد الطالب املسبق لدر  قواعد الناو كالصرف يتصف بالقلة ك  .16
ى لناو كالصاااااارف علايعتمدكن يف دراسااااااة قواعد  نّن األكثرية من طالب املرحلة الثاووية .17

 احل ظ دكن ال هم.
بامللل يف در  قواعد  الغالبية من طالب املرحلة الثاووية يف مدرار  األئمة يشاااااااعركننّن  .18

 .الناو كالصرف
لناو كالصارف يف انّن كثريا من الطلبة يرى نّن عدد السااعات املخصاصاة لدراساة قواعد  .19

 كا ية كت ي بالغرض.  الغالب
او كالصاااااااااااااارف قبل اد اجليد لدر  قواعد الننّن كثريا من األساااااااااااااااتذل ال يقومون باإلعد .20

 .تدريسي
رف يف مدار  األئمة نّن هناك اختال ا كبريا يف املستوى العلمي بني معلمي الناو كالص .21

 .سنة التاضرييةكاططبال كمعلمي السنة التاضريية يف اجلامعة مييل لك ة معلمي ال
السااااااااااااااناة ك  اططباالألئماة ك نّن هنااك تطاابقااكبريا بني املواضاااااااااااااايع اليت تُادر  يف مادار  ا .22

 .التاضريية
بات الناو كالصرف نّن األكثرية من مدرسي األئمة كاططبال يقومون بالتدقيق على كاج .23

 .املنزلية
 زيادل  همهم لقواعد نّن الواجبات املنزلية اليت كان ُيكلف هبا الطلبة مل تكن تسااااااااهم يف .24

 الناو كالصرف.
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لقواعد الناو كالصااارف الذي يدرساااها الطالب قليلة نّن قيام املعلم بعملية تقومي شااااملة  .25
 .كوادرل

وية كالصاااار ية املقررل نّن األكثرية من الطلبة الترى طائال من دراسااااة بع  املواضاااايع النا .26
 .عليهم دراستها

 .عربية كاللغة الرتكيةنّن األكثرية من الطلبة ترى تشاهبا بني قواعد الصرف يف اللغة ال .27
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 وتوصياتها. نتائج الدراسة 4
 نتائج الدراسة: 4.1

دراسااة إىل النتائج خلصاات اله من عرض اإلطار الّنظري كالدراسااة امليداويةال وتهاالبعد 
 : التالية

ل يشااااااااامل قواعد نن تعريف الناو ال يقف عند اإلعراب الذي يُعىن بأكاخر الكلمات ب .1
ملعلم اللغة العربية نن  كهذا ماينبغيه الصرف كجاوبا كبريا من علم املعاين كتركيب اجلملة

 .عينيي عند تدريس الناو لغري الناطقني بالعربيةيضعي وصب 

ما  كاحملادثة كالقرالل ركيزٌل نسااااساااية لدارساااة مهارل االساااتالناطقني نن دراساااة الناو لغري  .2
 .لغة بطريقة مباشرلكالكتابة يف ظل غياب البيئة التعليمية اليت متُكني من اكتساب ال

لُغوية كتربوية  ن تدريس الناو يواجي صااااااااااااااعوبات تتعلق باملعلم الذي ال ميلك ك اياتن .3
ي املقرر كما نشارت باحملتوى التدريس كصعوبات تتعلقه كمهارات تدريسية كا ية للتعليم
ل و سااها كما نكضااات إضااا ة إىل صااعوبات تتعلق باملاده إىل كل  ذلك الدراسااة امليداوية

 ذلك الدراسة النظرية.

ى عملية التعليم نن الناو الوظي ي هو الذي ينبغي نن تنصاااااااااااب عليي عناية القائمني عل .4
 .سة اللغة العربيةيف مدار  األئمة كاططبال ألوي األجدى كاألو ع يف تقدُّمهم بدار 

: ملهاااااارات األخرىيُقااااادَّم للطلباااااة جياااااب نن يتوالم مع بقياااااة االناوي الاااااذي  مَّ نن الكَ  .5
 .ليميكنن يتناسب ذلك مع مستواهم التعه كالقرالله كاحملادثةه االستما 

ذُك َر نمههااا يف  – االبتعاااد عن طريقااة الناو كالرتمجااة لتاادريس الناو كاتبااا  طرق نخرى .6
 .عليميتال تتناسب كتتاللم مع مستوى الطلبة -اإلطار النظري من هذه الدراسة 

كهذا يتيع للمعلم ه كيةالرت العربية كقواعد اللغة ىهناك قدرا مشاااااااااااااارتكا بني قواعد اللغة ه ن .7
 .لقاعدل الناويةانن يستخدم الطريقة التقابلية لتدريس الطلبة مما ييسر عليهم  هم 
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لعربية ألوي يسااااهم يف نن التقومي بأوواعي عنصااااٌر نسااااا  يف تدريس الناو لغري الناطقني با .8
 .ستواهكيعمل على تقدُّم مه املعلومة كتصايع اططأ يف ذهن الطالبتثبيت 

رل على الك اية املعلم الذي يتصاااااااااادى لتعليم الناو ال ينبغي نن تكون ك ايتي قاصاااااااااانن  .9
اية ثقا ية تُلمُّ بثقا ة اللغوية بل تتعداها إىل ك اية تربوية حتيل بأساااااااااااااااليبب التدريس كك 

ن التعامل الرتبوي كك اية معر ية باجلاوب الن ساااااااي متُكني مه اجملتمع الرتكي كخصاااااااائصاااااااي
 .الطالبكالعلمي الصايع مع 

يصاااال املعلومة يسااااعد على إاصااارها ننن اإلعداد اجليد ططة در  الناو نخذا جبميع ع .10
 .بيسر ككضوح

 .لناوملو دراسة انن الدا عية عنصر مهم حُت  ز الطالب  .11

 .علميتملو  تيهداف تعلم الطالب للناو عنصر رئيس لزيادل دا عيننن معر ة  .12

يلة كحيدل على الكتاب املدرساااااااي كوسااااااا التنويع يف كساااااااائل اإليضااااااااح كعدم االقتصاااااااار .13
 لإليضاح.

ت التأمل من خالل ساااااااااااااجال م الطالب يف در  الناو العريبقد  نن متابعة مساااااااااااااتوى تُ  .14
ب كدرجة تعني املعلم على رصااااد مكامن الضااااعف الناوي لدى الطالكضاااابل املسااااتوى 

 .تيدراس التقدم يف

 : التوصيات 4.2
ظر يف  لينُ ه تدريس العربية املتقدمني شخصيا ملهنةنن تُاعحَقد جلان اختبار ملقابلة املدرسني  .1

ه ى باااالمتاااان الكتااايبكال ُيكت ه العلميااة كالرتبويااة كيُاَقوَّمون بنااال على ذلااك ك اااياااهتم
 .كالرتبوية كالثقا ية ألن املقابلة الشخصية هي األقدر على حتديد ك ابة املعلم اللغوية

دكرات بصااااصااااية تراك ليس الطلبة األن لتدر كح ع املدرسااااون العرب الذين يتصاااادَ نن خيضااااَ  .2
ة يف م هومها بني اللغة الغاية منها االطال  على القواعد املشاااارتكه لدراسااااة اللغة الرتكية

 .الستخدام التقابل اللغويالرتكية كالعربية 

كجعلها من ه ني ذلكمي بالتادث كالشاااارح بالعربية حىت يتعلم الطالب  سااااَ إلزام املعلم وَ  .3
 .عند زيارل املوجي ال ين لي وقاط تقوميي املهين
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ية يف نالقدرات ال من الضاااااااركري نن يتعهد املعلم و ساااااااي لزيادل احلصااااااايلة العلمية لديي ك  .4
باحلضااااااااااااااور  تعلمية كمؤمترااللغة العربية كذلك بقرالل كتب عربية كحضااااااااااااااور ودكات 

 قد نصبات ه بشخصيا نك اتابعتها عرب كسائل التواصل االجتماعي كقنوات اليوتيو 
 .اهبالوسائل تزخر بالكثري مما خيص تدريس العربية لغري الناطقني تلك 

 نكنه القرالل كالكتابةعلى املعلم نن يقوم بالتكامل بني مهارل الناو كمهارل االساااااتما  ك  .5
قد نُكحك َلتح إليي  إن كان املعلمه يُراقَب مدى اسااااااااااااااتخدام الطالب ملهارل الناو يف ذلك

ملهارات قد ُكز َعتح نما إن كاوت اه لها لل صااااااااال الواحدَكحَدُه كظي ة تدريس املهارات ك
د بني مدر  بني عدد من املدرسااااني لل صاااال الواحد  ينبغي نن يكون هناك تنساااايق جا

 .الناو كمدرسي بقية املهارات حىت تتاقق  ائدل تدريس الناو

لُ  .6 تدريس   ساايطرهتا علىمن الضااركرل االبتعاد عن طريقة الناو كالرتمجة اليت مازلت تَبسااُ
ه دراسااااااااااااااة الناو الناو يف مدار  األئمة كاططبال ألهنا ال حتقق اهلدف املنشااااااااااااااود من

 .يات الطلبةثنايا الباث تتناسب كمستو يف كاتبا  طرق متنوعة نخرى نشري إليها 

ارات اليت يدرساااها نن ُتدر  قواعد الناو اا يتناساااب مع األهداف العامة ملساااتوى امله .7
عليهاااا كتاااب الناو  دريس القواعااد َك ق األبواب اليت َدرجااتح  بتااابتااادنَ الطاااالااب كنن ال يُ 

 .العريب
جُلملة العربية دكن اننح يُبتدن مع الطالب بتدريس اجلمل َك ق األصاااااااااااااال الذي تُبىن عليي  .8

تُاَقّدم  اليت مع ضااااااااااااااركرل نن يُراعى ذلك كلُّي يف النصااااااااااااااو ه تأخري نك تقدمي نك حذف
 .مليا ملا يدرسيعتطبيقا  الطالب يف ذلكد جي للطالب يف مادل احملادثة كالقرالل حىت

 ق القواعد املقيساااااااااة كاملطردل كإن خالف ذلك األشااااااااايع نن تدّر  القواعد يف بدايتها كَ  .9
 الشاااااااائع نن وقول يف ه كإن مل تكن مساااااااتخدمةه حىت يساااااااتطيع الطالب القيا  عليها

ه طبيبون: كلكن ال ضااااااااااااااري إن قال الطالبه كاملري : مرضااااااااااااااىه نطبال: مجع الطبيب
يف  اوظر .املذكر السااامل تيسااريا على الطالبيف بداية َتعلُّمي ك َق قواعد مجع ه كمريضااون

 (345 حسنه ص اة  مسألة استخدام األشيع
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قاعدل لالتطّرق إىل اكرار النظائر كعدم ا من خالل تَ تدريس القواعد اليت ال ضاااااااااااااابل هل .10
ه كعني ال عل املضااااااااااااار  لل عل الثالثيه مجعا 34اليت يبلغ عددها كجمو  التكسااااااااااااري 

  .ل عل الثالثي كعرضها من خالل وصو  احملادثة كالقرالل اليت تر د  يهاكمصادر ا

 ذهن يفكل ما يُقّدم للطالب من وصااااااااو  كامتااوات كتدريبات حىت ترسااااااااخ   ضاااااااابلُ  .11
 ردل كاألمسال لكلمة املكخصاااااااوصاااااااا حركة احلرف الثابتة له الطالب حركة احلرف األخري

 .كاحلاله ربكاطه كاملبتدنه كامل عول بيه كال اعله اجملركرل باحلرف كاإلضا ة
هارل الناو كإدخال عدم االقتصار على االمتااوات الكتابية لتقومي مستوى الطلبة يف م .12

كتايب غالبا ما  االمتاان اله كعنصاااار آخر من عناصاااار تقومي الطلبةالشاااا وي  االمتاان 
الااب املعر يااة إوااي يقيس ك ااايااة الطااالك ااايااة املعر يااة نمااا االمتاااان الشاااااااااااااا وي  اا يقيس

تخدام الناو رب الطالب على اسااااااااااااكيف الوقت و سااااااااااااي جيُ ه كالتواصاااااااااااالية يف مهارل الناو
 .كتوظي ي يف حتدثي ككتابتي ك همي

حدل تقيس اجلاوب ضاااركرل نن يتنو  مضااامون الوجبات املنزلية كال يُقتصااار على مهارل كا .13
: مثاال ذلاكه بال جياب نن يكون  يهاا مهاارات تركز على جااواب اإلوتاا ه املعريف  قل

جابة عن هذا  إوي يف اإل ؟حتدث عن ال وائد اليت تكتساااااااااااااابهاا من در  الرتبياة البادية
ه سااااااتمرالسااااااؤال سااااااوف يسااااااتخدم ال عل املضااااااار  الذي يدل على الزمن احلاضاااااار كامل

 .ةباإلضا ة الستخدامي ملكمالت اجلملة ال علي
راية اكامن اططأ دمن الضاااااااااركري نن يلتزم املعلم بالتقومي البنائي املساااااااااتمر(حىت يكون  .14

دكن ه ياايوارد لاادعنااد الطااالااب كيتخااذ اإلجرالات املناااساااااااااااااابااة يف حينهااا ملعاااجلااة اططااأ ال
د اططأ يف كاسااااتوقا ي عنه  إعطائي اإلجابة بشااااكل مباشاااار حىت يكتشااااف اططأ بن سااااي

 اجباتي كامتااواتي.حتدثي كمراجعتي يف نخطال ك 
بىن كمعىن دكن نن يدقق املعلم يف تصاااااويبي ألخطال املتعلم على جاوب صااااااة اجلملة م .15

 .الوقوف طويال على اططأ اإلعرايب
تعلم الناو كخصااااااااوصااااااااا من الضااااااااركري نن يعمل املعلم على زيادل دا عية الطالب ملو  .16

ية الن عية كذلك بإشااااعارهم نن اللغة العربية مهمة لي يف كجود الرغبة لديي يف إمتام عالدا 
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ككذلك بالتشاااااااااااااجيع الدائم الذي نشاااااااااااااروا إليي يف ه دراساااااااااااااتي اجلامعية يف كلية اإلهليات
 .مهارات التدريس

يت املهارل يف من الضاااااركري نن حير  املعلم على إقامة مساااااابقات لغوية تساااااهم يف تثب .17
لمها الطالب  كعلى إقامة مساااااااااااااااابقات هتدف إىل إوتا  املهارل اليت تع هذهن الطالب

. ألدال اللغوياط على املشاااااااركني  يها صاااااااة رت شاااااايُ ه امة مساااااارحيات باللغة العربيةقكإ
م مصور باللغة منحسن  يلمسريتي التدريسية مسابقات يف يف نثنال  كلقد شهد الباحث

لثااووياة يف دكلة بني صاااااااااااااا وف املرحلاة ا اإلجليزياةم نقاامتهاا إحادى مادار  ثناائياة اللغاة
 . عالةك غة اإلبليزية بصورل حيوية للُّ  إتقاهنمنسهمت يف زيادل ه الكويت
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  الخاتمة
لثقا ية كك ايات غوية كالرتبوية كايف خامتة هذ الباث الذي اسااااااااااااااتعرض الك ايات اللُّ 

بقي لنا نن ه طلبةدر  للإضاااااااااااا ة إىل طبيعة الناو كمهاراتي اليت جيب نن تُ اجلاوب الن ساااااااااااي 
 : وقف عند نمرين مهمني

املؤسااسااات  نسااهمت هم كاسااتيعاب األكل: نن ما ُيشااا  عن الناو العريب من صااعوبة 
كالساابب ه هان دارسااييالتعلمية كالقائمون على تعليمي من تأكيد تلك ال رية كترساايخها يف نذ

و ااملناسااااااااابة ناهج الناتلك املؤساااااااااساااااااااات مل تُقم بدكرها املطلوب يف إصااااااااادار ميف ذلك نن 
ختل ة لتيسااري  همي إذا كاملالئمة ملسااتوى الطلبة العرب كغريهم كتصااميم الوسااائل التعليمية امل

 م يف عدم بذلي اجلهدكيشااااارتك يف ذلك املعل اؤساااااساااااات تعليم اللغة اإلبليزيةما قورن دكرها 
 صااااااااااااااعوبة  يَع زُّ .  كل لغة من لغات األرض  يها مواطنُ الكايف لتطوير و ساااااااااااااااي علميا ك نيا

صاااااااعب  يها ضااااااابل يت يكليس ندل على ذلك من اللغة اإلبليزية اله َ هُمهما على َغري نهلها
ساااساااات التعليمية كعلى قام األكل على املؤ  املساااؤكلية تقع يف املإًذا . تصاااريف ال عل املاضاااي

 عوبة الناواملعلم الذي يتصاااااااااادى لتدريس الناوالعريب بدال من نن تنصااااااااااب التهم على صاااااااااا
-رمحي اهلل  –احل الرمحن شيخ ص كيف ذلك يقول عبده كتصدح احلناجر عاليا مطالبة بتيسريه

ورل تكييُف النَّاو كالصااَّرف مع املقاييس اليت تقتضاايها الرتبيُة احلد:  يثُة عن طريق تبساايل  الصااُّ
م  النَّاو ال  يف كي ية تعلي على هذا يناصااااُر التيسااااريُ ه اليت تُعَرض  يها القواعد على املتعل مني

 يف النَّاو ذاتي م.
عااَت حتاات نيااديااي من مناااهج نن املعلم مهمااا : األمر الثاااين قاُاد م لااي من دكرات َكُكضاااااااااااااا 

زه ملو اإلباادا  مل يكن لااديااي ضاااااااااااااامري حٌي حي ُ  ساااااااااااااااائاال تعليميااة  لن تكون ذا جاادكى إنكك 
  لن تقوم هلا قائمةيف سااببيل هنضااة هذه األمة اليت ر لتعليم األجيال كندال األماوة إلييكاالبتكا
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إال ب هم قومي صاااايع لكتاب اهلل كسااانة كهذا لن يكون  هبدينها مث جبيل ي هم ديني كيعيي إال
 .وبيي يبىن على معر ة راسخة باللغة العربية
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 المالحق
 لطلبة السنة التاضريية ةاوستبنسئلة ا

 خرجيي مدار  األئمة كاططبال
ها ككضاااع احللول قواعد الناو العريب ملعاجلت غرض االساااتباوة معر ة مكامن الضاااعف يف

 علما بان هذه املعلومات ستارتم خصوصيتها ه املناسبة هلا
 البياوات العامة

  وق الثالثني 30حىت  20العمر: حتت العشرين من 
 وثىن  اجلنس: ذكر

 4   3   2  1عدد سنوات الدراسة يف مدار  األئمة كاططبال: 
 آخر ................    اواضول  إمام خطيبطبيعة الدراسة الثاووية: 
 ..................... :األئمة كاططبالسنة التخر  من مدار  

 

 وادرا غالبا ال وعم احملتوى 

 الجانب المعرفي

 هاال درسااااااااااااااات ساااااااااااااانوات الثاااوويااة األربع يف ماادار  األئمااة 1
 كاططبال؟
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اللغة  كتبهل درساااات يف الساااانوات األربع للمرحلة الثاووية   2
 meslek arapçaالعربية اطاصااااااااااااااة ملدار  األئمة كاططبال  

ders kitapı)؟ 

    

     هل كنت بطل للدراسة يف كلية اإلهليات؟ 3

ية تعينك هل كنت جتد يف كتاب املدرسة تدريبات كا ية ككا  4
 على تثبيت قواعد الناو كالصرف يف ذهنك؟

    

 درسااتها الناو كالصاارف اليت هل جتد  رقا كبريا بني مواضاايع 5
  اجلامعة؟يف الثاووية كاليت درستها يف السنة التاضريية يف

    

ت منزليااة هاال كااان املعلم يف الثاااوويااة يقوم بتكلي ااك بواجبااا 6
 حول قواعد الناو كالصرف اليت كان يدرسها؟

    

ربع هل كاوت كمية درك  الناو كالصاااارف يف الساااانوات األ 7
 الثاووية قليلة كغري كا ية؟يف املرحلة 

    

ربع هل كاوت كمية درك  الناو كالصاااارف يف الساااانوات األ 8
 ؟ليف املرحلة الثاووية كثري 

    

 الجانب المهاري

ها يف املرحلة هل ن ادتك الدراسة الناوية كالصر ية اليت تلقيت 9
 عربية؟الثاووية يف زيادل قدرتك على التادث كال هم بال

    

صاااااااااااااار يااة تنطلق يف تكوين اجلماال العربيااة من القواعااد الهاال  10
 كالناوية اليت درستها؟
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ن عهل كنت جتد يف كتاب املدرسااااااة شاااااارحا كا يا كمبسااااااطا  11
 قواعد الناو كالصرف اليت درستها يف الثاووية؟

    

الناو  اووية لقواعدهل كنت جتد نسلوب عرض املعلم يف الث 12
 ؟كالصرف شائقا

    

اعد الناو كان معلم اللغة العربية يف الثاووية يشاااااااااااااارح قو هل   13
 كالصرف باللغة العربية؟

    

ري غهل كان املعلم يف الثاووية يساااااااااتخدم كساااااااااائل إيضااااااااااح  14
 الكتاب املدرسي لشرح الناو كالصرف؟

    

رك  السااااااابقة هل كان املعلم يف الثاووية يقوم بالربل بني الد 15
 در ؟كاجلديدل عند بداية كل 

    

واعد الناو املنزلية املتعلقة بقهل كنت تقوم حبل الواجبات  16
 كالصرف اليت تكلف هبا؟

    

ربع هااال كناااات تقوم يف املرحلااااة الثاااااووياااة يف الساااااااااااااانوات األ 17
 باإلعداد املسبق لدر  الناو كالصرف؟

    

ربع هل اعتمدت يف دراساااة الناو كالصااارف يف السااانوات األ 18
 على احل ظ دكن ال هم؟يف الثاووية 

    

 الجانب الوجداني

     هل كنت ترى درك  الناو كالصرف مملة؟ 19

سااة هل كنت جتد عدد الساااعات اإلساابوعية املخصااصااة لدرا 20
 ل هم؟اقواعد الناو كالصرف كا يا لتلبية احتياجاتك من 

    



 

151 

 

إلعداد هل كنت تشااااااااااااااعر نن املعلم يف الثاووية كان يقوم با 21
 لدر  الناو كالصرف قبل تدريسي؟اجليد 

    

 هل تشااااااااااااعر نن هناك  رقا بني معلمي الناو كالصاااااااااااارف يف 22
 ثاووية األئمة كاططبال كالسنة التاضريية؟

    

 التقويم

تها يف هل ن ادتك املعلومات الناوية كالصااااااااااار ية اليت درسااااااااااا 23
 ؟يةيف السة التاضري الثاووية عند دراستك يف اجلامعة 

    

جباااات واتااادقيق لل املعلم يف الثااااووياااة يقوم بعملياااة كاااانهااال   24
 ؟املنزلية اليت تقوم بأدائها

    

صااارف تساااهم هل كاوت الواجبات املنزلية املتعلقة بالناو كال 25
 بزيادل  همك  يها؟

    

املة لدر  هل كان املعلم يف الثاووية يقوم بعملية تقومي شااااااااااااا 26
 قواعد الناو كالصرف؟

    

يف  جدتك نربع سانوات يف املرحلة الثاووية هل  دراساتكبعد  27
 دراستها؟ من ائدل  نيةبع  مواضيع الناو كالصرف 

    

ة هل كجدت تشاااااااااااااااهبا بني قواعد الناو كالصاااااااااااااارف يف اللغ 28
 العربية كقواعد اللغة الرتكية؟

    

 شاكرين حسن تعاونكم
 الباحث: إحسان عطية
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لتركية وخريجي  من خريجي كليات اإللهيات ا األئمة والخطباءعدد مدرسي مدارس 
 .2016كلية اللغة العربية حسب إحصائية وزارة التعليم التركية 
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