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ABSTRAK
Pembelajaran sharaf termasuk kunci kebehasilan dalam
mempelajari bahasa arab, ilmu sharaf menempati posisi penting
seperti nahwu, ungkapan kalimat yang tidak memperhatikan kaidah
sharap bisa dipahami salah makna akibat salah pilihan terhadap kosa
kata bahasa yang perubahananya terdapat dalam ilmu sharaf, STAI
Ali bin Abi Thalib Surabaya sebagai kampus Islam memberikan
perhatian besar terhadap ilmu sharaf, proses pembelajaran ilmu
sharaf di STAI Ali dilaksanakan dengan menggunakan silsilah
ta’lim al-lughah al-arabiyyah lighairi nathiqina biha, dan kitab
sharaf diajarkan dalam silsilah tersebut di semester dua hingga
semester empat. Penelitian ini akan mengupas proses pembelajaran
ilmu sharaf di semester dua di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya,
penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dan kajian lapangan
dengan munggunakan observasi sebagai alat pengumpul data, dan
setelah melakukan penelitan ditemukan hasil bahwa pembelajaran
sharaf di semester kedua menfokuskan pada pemahaman mahasiswa
terhadap perubahan kata kerja (fi’il) yang terdiri atas tiga huruf
dasar, acuan yang ditetapkan berupa kemampuan mahasiswa untuk
mentashrif fi’il tsulatsi mujarrad baik tashrif lughawi maupun
isthilahi, mampu membuat contoh kalimat dengan perubahan kata
yang ada, adapun metode yang digunakan adalah metode al
nus{u>s{ al mu’adal, metode ini menyajikan pembelajaran dimulai
dengan teks pembelajaran yang berkaitan dengan kaidah yang akan
dipelajari.
KEYWORD : Ta’lim, al Qawa’id al ‘Arabiyyah, al Jumal

1

Dosen Pendidikan Bahasa Arab, Megister dalam bidang Pendidikan Islam
JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA 79
Vol. X No.2 September 2020

⧫Muh. Khusnul Yakin

أ .املقدمة
علم الصرف من أكثر العلوم دقة وتنظيما يف التأليف العريب ،ولقد كان
يقول عنه بعض الباحثني املعاصرين :الصرف مشغلة العباقرة ،وعدم
االهتمام بتدريس هذا العلم قد يؤدي إىل البلوى ،وأن املتحدثني يف املسائل
النحوية أكثر منهم يف املسائل الصرفية؛ لدقتها وتطلبها لرتكيز ٍ
عال مع
احلركات والسكنات.
فعلم الصرف له دور عظيم يف مساعدة املسلمني على فهم اللغة العربية،
لقد جرى تعليم الصرف يف كثري من املعاهد اإلسالمية أو املدارس حتت
رعاية الوزارة الدينية جلمهور أندونيسيا ،بل وجد الباحث أن مادة أو
مضوع القواعد العربية يف الصرف يبدأ تدريسها يف املرحلة االبتدائية.
وجامعة علي بن أيب طالب بسورااباي هي إحدى اجلامعات اليت اهتمت
بتعليم اللغة العربية اهتماما فائقا ،بل هذه اجلامعة من اجلامعة النادرة اليت
جتمع بني تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية ،بناء على هذا فالصرف من
املادة املهمة يف هذه اجلامعة الرتباطه القوي ابلعلوم الشرعية  ،ويف هذا
البحث أراد الباحث أن يعرف تعليم الصرف يف هذه اجلامعة وابخلصوص
بتعليم الصرف يف املستوى الثاين ،وهذا البحث حبث ميداين ومن أدوات
مجع البياانت هي املالحلظة.
 .1تعريف كتاب الصرف من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
التعريف بكتب سلسلة تعليم اللغة العربية عامة
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ملا عين الدكتور عبد هللا بن حامد احلامد مديرا ملعهد تعليم اللغة
العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود سنة ، 1401حبث الدكتور
عن الكتاب املناسب لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية معا ،فلم
جبد الدكتور الكتاب املناسب ،فقرر بتأليف الكتاب املراد ،وهذا
2
الكتاب صاحل للدارسني يف أحناء العامل.
كتب سلسلة تعليم اللغة العربية تتكون على املواد التعليمية اللغوية
والدينية والكتب املصاحبة ،وهذه الكتب تستخدم ألربعة
املستوايت ،وهي:
أ .املستوى األول
-1
-2

املواد الدينية  :دروس من القران
املواد اللغويه العربية  :كتاب الصور (ملرحلة يف

االستماع) ،القراءة والكتابة ،التعبري
 -3الكتب املصاحبة :كراسه اخلط ،املعجم ،دليل املعلم
ب .املستوى الثاين:
-1

املواد الدينية :دروس من القران احلديث الشريف

-2

املواد اللغوية العربية :القراءة والكتابة والتعبري والنحو
والصرف

 .2جمموعة املؤلفني ،كتاب الصرف لسلسة تعليم اللغة العربية املستوى الثاين( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية9 )1993 ،
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-3
ت.

الكتب املصاحبة :كراسة اخلط ،املعجم ،دليل املعلم

املستوى الثالث:
-1

املواد الدينية :دروس من القران واحلديث الشريف
والتوحيد والفقه

-2

املواد اللغوية العربية :القراءة والكتابة والتعبري والنحو
والصرف واألدب

-3
ث.

الكتب املصاحبة :كراسة اخلط ،املعجم ،دليل املعلم

املستوى الرابع :
-1

املواد الدينية :دروس من القران واحلديث الشريف
والتوحيد والفقه والتاريخ اإلسالمي

-2

املواد اللغوية العربية :القراءة والكتابة والتعبري والنحو
والصرف واألدب والبالغة

-3

الكتب املصاحبة :كراسة اخلط ،املعجم ،دليل املعلم

3

ب.التعريف بكتب الصرف للمستوى الثاين
البياانت التالية مأخوذة من مقدمة كتاب الصرف للمستوى الثاين ،ومن
احملتوايت املتعلقة بكتاب الصرف وتعليمه هي:

 . 3جمموعة املؤلفني ،كتاب الصرف لسلسة تعليم اللغة العربية املستوى الثاين( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية3 )1993 ،
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 )1اهلدف
قرر املؤلف األهداف لتعليم الصرف يف هذه املرحلة وهي
 -1أن يتعرف الدارس على صيغ االفعال الثالثية وغري
الثالثية من االفعال الصحيحة الساملة مبتدائ ابلفعل
املاضي ألنه أكثر شيوعا والنه األصل يف تصريف
:

األفعال.
 -2وأن يتمكن من صوغ الفعل املضارع وفعل األمر من
األفعال ذات القاعدة املطردة
 -3وأن يلحظ ما يصيب بناء الفعل من زايدة على
تغري يف احلركات والسكنات عند
شكل سوابق أو ُ
تصريفه.
وقد آثران تقدمي القواعد الصرفية القياسية ذات االستخدام الواسع يف
4
اللغه من خالل املفردات مألوفة قدر اإلمكان.
 )2حمتوى الكتاب
يتضمن الكتاب من سبع وحدات حتتوي على سبعة دروس ،وعرض
ألحوال الفعل املاضي الثالثي وإسناده إىل الضمائر وطريقة صوغ املضارع
واألمر من الفعل املاضي الثالثي وصوغهما كذلك من األفعال غري الثالثية
 . 4جمموعة املؤلفني ،كتاب الصرف13....
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ومت ذلك كله يف إطار الفعل الصحيح السامل .واختتمت دروس الكتاب
بلمحة سريعة عن كيفية البحث عن أصل الكلمه (جذرها) ،واستخراج
معناها من املعجم.
 )3عرض املادة
عرضت املادة كالتايل:
-1
-2
-3
-4
-5

تقدمي الصيغ الصرفية يف سياق طبيعي من خالل نص
قراءي لتكون بنية الكلمة ومعناها واضحني.
مت أسئلة حول النص تساعد على االستيعاب
مت عرض الدرس الصريف واستنتاج القواعد
مت تدريبات منطية وداللية لتثبيت القاعدة والقياس
عليها
املفردات واملصطلحات اجلديدة اليت جاءت يف
الكتاب تصل إىل ثالثني كلمة وأربعني مصطلحا
وأوردت لشرح املادة الصرفية اليت يف الكتاب وشرحت
املفردات اجلديدة يف املعجم وذلك للثروة اللغوية
5
للدارس.

 .2اجلملة
أ) تعريف اجلملة
 . 5املرجع السابق
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اجلملة يف اللغة كما يقول ابن فارس هي (مجل) اجليم وامليم والالم
أصالن :أحدمها جت ُمع وعظم اخللق ،واآلخر ُحسن ،فاألول
قولك :أمجلت الشيء ،وهذه مجلة الشيء ،وأمجلته حصلته ،وقال
هللا تعاىل :وقَ َال الَّ ِذين َك َفروا لَوَال نُ ِزَل علَي ِه الْ ُقرآ ُن مجُْلَةً و ِ
اح َدةً
َ ُ ْ
َْ ْ
َ
َ
6
(الفرقان ،)32 :وجيوز أن يكون اجلمل من هذا لعظم خلقه
يتبني من كالم ابن فارس السابق أن كلمة (مجل) أتيت – يف
اللغة -مبعىن جتميع شيءٍ مع شيء ،وهذا ما قرره أيضا ابن
منظوه يف كتابه لسان العرب ،حيث قال " :مجل الشيء" أي
7
مجعه.
ب)تعريف اجلملة يف االصطالح

ذكر أن أول من استخدم مصطلحة اجلملة هي حممد بن يزيد
املربد ،قال الدكتور علي أبو املكارم " :أول نكاد جند من
يستخدم مصطلحة (اجلملة) أو (اجلمل) يف القضااي النحوية قبل
حممد بن يزيد املربد املتوىف سنة 285ه ،حيث يستعمل هذين
املصطلحني إللشارة إىل الفعل وفاعله أو املبتدأ وخبه ،ومن
ذلك قوله  ":األفعال مع فاعلها مجلة .وقوله  :ومثل هذا من
اجلمل قولك :مررت برجل أبوه منطلق ،ولو وضعت يف موضع

 . 6أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة( ،بريوت  :دار الفكر481\1)1979 ،
 . 7حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر) 127\11
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(رجل) معرفة لكانت اجلملة يف موضع احلال فعلى هذا جتري
8
اجلمل.
أما يف االصطالح فاجلملة هي كل مركب إسنادي من الكالم
أفاد السامع شيئا أم مل يفده ،مثل :جنح الولد .فهذه مجلة مفيدة
9
مركبة تركيبا إسناداي بني الفعل (جنح) و الفاعل (الولد)
قال صاحب ملخص قواعد اللغة العربية أن اجلملة هي:كل ما
تركب على كلمتني أو أكثر وأفاد املعىن وهذا ما يسمى ابجلملة
10
املفيدة.
بعض علماء اللغة ال يفرق بني الكالم واجلملة وجعلهما
مرتادفني ،منهم :سيبويه ابن جىن ،والزخمشري ،حيث يقول ابن
جىن :أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه وهو
الذي يسميه النحويون ابجلملة ،11وأما الذي يفرق بني الكالم
12
واجلملة يرى إن أفاد املعىن فهو كالم وإال فاجلملة.
ج) أنواع اجلملة

13

 . 8علي أبو املكارم ،مقومات اجلملة العربية( ،القاهرة :دار الغريب20 ،)2006 ،
 . 9قاليت إبراهيم ،قصة اإلعراب( ،عني مليلة -اجلزائر :دار اهلدى558 ،)2009 ،
 . 10أمحد بن إمساعيل آل عبد اللطيف ،التحفة البهية على ملخص قواعد اللغة العربية( ،جاكرات :مكتبة
الوادي40،)2019،
. 11عبادة حممد إبراهيم ،اجلملة العربية( ،مكتبة األدب24)2007 ،
. 12أمحد هاشم وغريه ،مذكرة النحو والصرف( ،مدينة :اجلامعة االسالمية7،)1430 ،
 . 13جمموعة املؤلفني ،كتاب النحو60....
JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. X No.2 September 2020

86

Ta’līmu Al-Jumal Bikitābi Al-sharfi Min Silsilati Ta’līmi Al-lughati Al⧫‘Arabiyyati Lil Mustawa Al-Tsani Bijāmi’ati ‘Ali bin Abī Thālib Surabaya

اجلملة ابعتبار ما بدأت به تنقسم إىل قسمني :اجلملة االمسية
واجلملة الفعلية
اجلملة االمسية هي اجلملة املبدوءة ابسم ،مثل :حممد يكتب
وهذه اجلملة مكونة من امليتدأ واخلب ،فمحمد مبتدأ ويكتب
خب
احلملة الفعلية هي اجلملة املبدوءة بفعل ،مثل :يكتب حممد
وهذه اجلملة مكونة من الفعل والفاعل ،مثل :فيكتب فعل
وحممد فاعل.
 .3طرق تدريس الصرف
طرق تدريس يف مادة الصرف من قواعد اللغة العربية ،لتدريس مادة
الصرف من قواعد اللغة العربية طرق عديدة ،تنوعت بسبب تنوع
املوضوعات واختالف بعضها عن البعض اآلخر ،من حيث
طبيعتُها ،ووعورهتا ،وتناوهلا يف التدريس ،كما تنوعت بسبب
مستوايت الطالب ،وأعدادهم ،وأعمارهم ،وظروفهم ،وبسبب
قابليات املدرسني وأحواهلم النفسية ،ومن هذه الطرق ما يلي:
 .1الطريقة القياسية ،تعد هذه الطريقة هي أقدام طرق لتدريس النحو
والصرف .وقد احتلت هامة يف التدريس قدميا ،ويسري املعلم يف
التدريب وف ًقا هلذه الطريقة على النحو والصرف التايل :يبدأ الدرس
بذكر القاعدة أو التعريف مث يوضح هذه القاعدة بذكر بعض
األمثلة اليت تنطبق عليها وليعقب ذلك التطبيق على القاعدة .وأما
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األساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو عملية القياس حيث
ينقل الفكر فيها من احلقيقة العامة إىل حقيقة اجلزئية ،وهي بذلك
تعد احدى طرائق التفكري اليت يسلكها العقل يف الوصول من
املعلوم إىل اجملهول ،وحيث يعمد املعلم إىل ذكر القاعدة مباشرة
14
موضحا إايها ببعض األمثلة مث أييت بتطبيقات ومترينات عليها.
وتستند هذه الطريقة على مبدأ الشروع يف تعليم الطالب القاعدة
مث تكليفهم حبفظها ،وبعد ذلك عرض األمثلة على السبورة أمام
الطالب بقصد توضيح القاعدة ،أي السري يف الدرس من الكل
إىل اجلزء ،وفكرة القياس تقوم على فهم القاعدة العامة ،ووضوحها
يف أذهاهنم ،ومن مث يقيس املعلم والطالب األمثلة اجلديدة الغامضة
على األمثلة الواضحة ،وتطبيق القاعدة عليها.
ومتتاز هذه الطريقة أبهنا طريقة مناسبة أكثر من غريها يف حتصيل
املعلومات ،إضافة إىل أهنا اقتصادية يف الوقت ،سريعة يف نقل
املعلومات إىل الطالب ،مع إمكانية استخدامها يف الفصول كثرية
العدد ،وفوق ذلك فهي وسيلة لضبط أذهان الطالب وإصغائهم
 .2الطريقة االستقرائية أو الطريقة االستنباطية ،هي نظرية تربوية ترى
أن العقل عبارة عن جمموعة من املدركات العقلية واملعرفية ترتاكم
فوق بعضها ويرتبط بعضها ابآلخر فتتفاعل وتنصهر فيما بينها،
.14أمحد رفاعي ،منوذج تعليم القواعد العربية( ،جامعة كاديري اإلسالمية احلكومية جاوى الشرقية:)2016 ،
ج 149-148 ،4
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ويتمخض عنها أفكار جديدة ،فتجعل التلميذ يبحث عنها
للوصول إىل احلقيقة وهي مستعملة بشكل الفت لالنتباه يف املرحلة
األساسية حيث ينطلق التلميذ من التفكري يف اجلزئيات للوصول
إىل العموميات ،ويسري التدريس يف هذه الطريقة حيث يقسم
الدرس إىل عادة نقاط يسميها خطوات الدرس ،هي :املقدمة،
والعرض ،املوازنة واملقارنة-الربط ،استنتاج القاعدة أو التعميم ،مث
15
التطبيق على القاعدة.
والطرائق اإلستقرائية من طرائق التفكري الطبيعية اليت يسلكها العقل
يف الوصول من احلكم على حقائق املشاهدة أو معلومات إىل
حقائق غري املشاهدة أو جمهولة وفيها ينتقل الفكر من حالة إىل
حالة ،وهنا فإن املتعلمني يصلون أبنفسهم إىل حقائق ،وبذلك
يشعرون بقيمة ما توصلوا إليه .ويطلق على هذه الطريقة ،فهي
طريقة تقوم على عرض األمثلة ،مث حماورة الطالب فيها ،ومناقشتها،
مث إجراء موازنة بينها ،وبعد ذلك يتم استخالص القاعدة ،واستنباط
املفهوم النحوي والصريف .وهي طريقة.
 .3الطريقة احلوارية أو املناقشة ،تراعي هذه الطريقة اليت ميكن أن تكون
أساسا ملعظم طرق التدريس احلديثة االهتمام ابلتفاعل واالتصال
اللغوي اليت يتم يف غرفة الصف ،عن طريق احلديث املوجه من
.15حبيبة رمحاين ،تدريس الظواهر اللغوية يف مرحلة التعليم املتوسط( ،كلية اآلداب واللغات جامعة حممد
بوضياف املسيلة ،دون السنة)27-26 ،
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املعلم للتالميذ وعن طريق اإلجاابت اليت يؤديها الطلبة يف الصف،
أو عن طريق األسئلة واالستفسارات اليت يوجهها الطلبة إىل
16
زمالئهم أو إىل معلمهم.
وهي تفيد املدرس الذي حيسن توجيه األسئلة؛ ألن صياغة السؤال
فن دقيق حيتاج إىل ذكاء ،ومرونة ،وبُعد نظر ،وهو أصعب من
جمرد الشرح ،وهي طريقة سريعة ،تفيد املدرس يف إكمال املنهج،
ويف محل الطالب على التحضري جبد .ولكن هذه الطريقة قد
التصلح يف كل الظروف ،فهي حتتاج إىل عدد قليل من الطالب
يتميزون ابلذكاء والفطنة ،مث إهنا تتطلب اهلدوء والنظام ،كما أهنا
تناسب بعض القضااي النحوية والصرفية اليت حتتاج إىل العد،
والتتطلب شرحاً وحتليالً.

 .4صورة من إبداع فن التدريس
جيرى التدريس ويركز على كفاءة الطالب على تصرف األفعال
الثالثية تصريفا اصطالحيا وتصريفا لغواي ،وتلك الكفاءة جارية
على مدار الفعل املاضي ،والفعل املضارع ،وفعل األمر ،واسم
الفاعل ،واملصدر جبميع أحوال ضمائرها.
وذلك بعد متام إلقاء الدرس عن النصوص املقروءة يشتمل على
األمثلة اخلاصة بتقدمي القواعد الصرفية املقصودة مث يعرض املدرس
.16جابر ،وليد أمحد ،طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية( ،األردن :دار الفكر
انشرون وموزعون: )2005 ،ط 167 ،8
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األمثلة على السبورة أو على لوحة خاصة ويضع خطوطا ملونة
حتت الكلمات املقصودة للدراسة فيناقش املدرس الطالب يف
األمثلة ويدون جزئيات القاعدة أمام كل مثال مث يربط املدرس بني
اجلزئيات ليصل إىل القاعدة الكلية ،17وتكون هذه التصريفات
كاجلدول التايل:
جدول التصريف اللغوي واالصطالحي
فعل
فعل
ماض مضارع

فعل اسم فاعل
أمر

مصدر

هو

كتب

يكتب

-

كاتب

كتابته

مها

كتبا

يكتبان

-

كاتبان

كتابتهما

هم

كتبوا يكتبون

-

كاتبون

كتابتهم

هي

ت تكتب
كتب ْ
كتبتا تكتبان

-

كاتبة

كتابتها

-

كاتبتان

كتابتهما

هن

كتنب

يكتنب

-

كاتبات

كتابتهن

أنت
َ
أنتما

ت تكتب اكتب
كتب َ
كتبتما تكتبان اكتبا

كاتب

ك
كتابت َ
كتابتكما

أنتم
ِ
أنت

كتبتم تكتبون اكتبوا
كتب ِ
ت تكتبني اكتيب

مها

كاتبان
كاتبون
كاتبة

كتابتكم
كتابت ِ
ك

 . 17حممد بن سعد السامل ،دليل معلم للكتب اللغوية( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
209 )2000
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أنتما

كتبتما تكتبان اكتبا

كاتبتان

كتابتكما

أننت

كتبنت

تكتنب اكتنب

كاتبات

كتابتكن

أان

ت أكتب
كتب ُ

-

كاتب\
كاتبة

كتابيت

كتبنا

نكتب

-

كاتبان\

كتابتنا

حنن <3كتبنا

نكتب

حنن2

كاتبتان
كاتبون\
كاتبات

كتابتنا

يقوم املدرس برتديد تصريف األفعال اليت يف هذا اجلدول على الطالب مث
يقيسها بكلمات أخري يف كتاب الصرف مث ميثلها واحدا واحدا يف مجلة
مفيدة ويف آخر الدرس يقوم املدرس إحضار نص قرائي مبناه من كلمة
واحدة فتم فهم الطالب كيفية تكوين اجلملة من كلمة كما مت فهمهم
تكوين نص قصري من كلمة واحدة.
فهذه هي مناذج من تصريف األفعال ووضعها يف مجلة مفيدة (إمسية وفعلية)
إىل أن تكون نصا قرائيا:
النمودج األول
حتويل اجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية:
 .1قرأ حممد الدرس = حممد قرأ الدرس (هو)
 .2قرأ حممد ولقمان الدرس = حممد ولقان قرآ الدرس (مها)
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 .3قرأ حممد ولقمان وأمحد الدرس = حممد ولقمان وأمحد قرؤوا الدرس
(هم)
و مثل هذه اجلمل إىل آخر الضمائر
النمودج الثاين
متهيد بقية التصريف االصطالحي على حسب ترتيب الضمائر
 .1حممد قارئ الدرس = قراءته جيدة = اقرأ الدرس اي حممد( .هذا
للضمري املفرد)
 .2حممد ولقمان قارائن الدرس = قراءهتما جيدة = اقرآ الدرس اي
حممد واي لقمان( .هذا للضمري املثىن)
 .3حممد ولقمان وأمحد قارئون الدرس = قراءهتم جيدة = اقرؤوا
الدرس اي حممد واي لقمان واي أمحد( .هذا لضمري اجلمع )
النمودج الثالث
تكوين نصا قرائيا من فعل واحد جبميع أنواع تصريفه على حسب
أنواع الضمائر:
 .1قرأ حممد الدرس وكان يقرأ قبل دخول الفصل فسمعه املدرس وفرح
بقراءته اجليدة ،فلما بدأ الدرس قال املدرس :اي حممد إقرأ الدرس
فإنك قارئ ممتاز.
 .2قرأ حممد ولقمان الدرس وكاان يقرآن قبل دخول الفصل فسمعهما
املدرس وفرح بقراءهتهما اجليدة ،فلما بدأ الدرس قال املدرس :اي
حممد واي لقمان إقرآ الدرس فإنكما قارائن ممتازان.
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 .3قرأ حممد ولقمان وأمحد الدرس وكانوا يقرؤون قبل دخول الفصل
فسمعهم املدرس وفرح بقراءهتم اجليدة ،فلما بدأ الدرس قال
املدرس :اي حممد واي لقمان واي أمحد إقرؤوا الدرس فإنكم قارئوون
ممتازون.
وهكذا ،فتم تعليم اجلملة بكتاب الصرف فإن الكتاب ممتاز واالسلوب
ممتاز فسهل على كل طالب أن يتمكن من فهمه وإتقانه.
ج .اخلالصة
بعد عرض البياانت السابقة أن اهلدف لتعليم الصرف يف جامعة علي بن
أيب طالب اإلسالمية هي أن يفهم الطالب اجلملة االمسية واجلملة الفعلية،
حبيث أن يتمكن الطالب التمييز بين اجلملة االمسية والفعلية ،وأن يتمكن
الطالب تعيني األمثلة من املوضوع املدروس خالل النص أو التدريبات،
وأن يتكمن الطالب إتيان األمثلة على القواعد املدروسة ،كإكمال اجلملة
االمسية ابخلب الصحيح أو إكمال اجلملة الفعلية ابلفعل الصحيح ،كما
يتمكن الطالب من تكوين نصا قرائيا قصريا من تصريف فعل واحد ،وذلك
بدقة ذوقه يف إعراب أجزاء اجلملة مع صحة ذكر عالمة اإلعراب ،أما
الطريقة املستعملة هي طريقة النصوص املعدل مع املناقشة.
املراجع:
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جمموعة املؤلفني ،كتاب الصرف لسلسة تعليم اللغة العربية املستوى
الثاين( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)1993 ،
أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة( ،بريوت :
دار الفكر)1979 ،
حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر)
علي أبو املكارم ،مقومات اجلملة العربية( ،القاهرة :دار الغريب،
)2006
قاليت إبراهيم ،قصة اإلعراب( ،عني مليلة -اجلزائر :دار اهلدى)2009 ،
أمحد بن إمساعيل آل عبد اللطيف ،التحفة البهية على ملخص قواعد
اللغة العربية( ،جاكرات :مكتبة الوادي)2019،
عبادة حممد إبراهيم ،اجلملة العربية( ،مكتبة األدب)2007 ،
أمحد هاشم وغريه ،مذكرة النحو والصرف( ،مدينة :اجلامعة االسالمية،
)1430
جمموعة املؤلفني ،كتاب النحو لسلسة تعليم اللغة العربية املستوى الثاين،
(الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)1993 ،
أمحد رفاعي ،منوذج تعليم القواعد العربية( ،جامعة كاديري اإلسالمية
احلكومية جاوى الشرقية)2016 ،
حبيبة رمحاين ،تدريس الظواهر اللغوية يف مرحلة التعليم املتوسط( ،كلية
اآلداب واللغات جامعة حممد بوضياف املسيلة ،دون السنة)
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جابر ،وليد أمحد ،طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية،
(األردن :دار الفكر انشرون وموزعون)2005 ،
حممد بن سعد السامل ،دليل معلم للكتب اللغوية( ،الرايض :جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)2000 ،
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