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الت�سريف واال�ستقاق لدار�سي اللغة العربية الناطقني بغريها: 
برامج ومتارين لتعزيز الكفاءات اللغوية املتعلقة بت�سريف 

االأفعال وا�ستقاق االأ�سماء وحتديد ميزانها ال�سريف  
د. ناتاليا ب�سور وفابيان فراي 

مقدمة
قام معهد �للغات �لأجنبية �لفيدر�يل �لأمريكي بت�صنيف �للغات من حيث درجة �صعوبة تعلمها �إىل �أربع جمموعات وذلك بناء 
على عدد �ل�صاعات �لدر�صية �لالزمة للمتعلم �لأمريكي �لناطق باللغة �لإنكليزية للو�صول �إىل م�صتوى معني يف �لكفاءة �للغوية. حيث 
حتتوي �ملجموعة �لأوىل على �للغات �صهلة �لتعلم كالإ�صبانية و�لفرن�صية و�لد�مناركية �أما �ملجموعة �لثانية فت�صم �لفار�صية و�لأملانية 
و�ليونانية وغريها �أما �لثالثة فت�صمل لغات كالرتكية و�لفنالندية و�لعربية �أما �ملجموعة �لر�بعة فت�صم �للغات �ل�صعبة �لتعلم وهي 
�ل�صينية و�ليابانية و�لكورية و�لعربية ح�صر�. فعلى �صبيل �ملثال لكي يبلغ �ملتعلم ذو �لقدرة �ملتو�صطة لتعلم �للغات م�صتوى كفاءة �لعمل 
�أو م�صتوى �لكفاءة �للغوية ذو �لرقم ))2(( عند تعلمه لغة من لغات �ملجموعة �لأوىل   )Limited Working Proficiency( ملحدودة�
�أ�صبوعا، يف حني يجب عليه �أن يتلقى عند در��صته لغة من لغات �ملجموعة  �أربعمائة وثمانني ح�صة در�صية ملدة �صتة ع�صر  يحتاج �إىل 
�لر�بعة كالعربية �ألفا وثالثمائة وع�صرين ح�صة در�صية ملدة �أربعة و�أربعني �أ�صبوعا �أي ثالثة �أ�صعاف عدد �ل�صاعات �لالزمة لتعلمه لغة 

)1986 ،after Omaggio 38-35 ،2009 cited in Stevens ;1982 ،Liskin-Gasparro( من لغات �ملجموعة �لأوىل

اإتقان الت�صريف واال�صتقاق لتذليل �صعوبات تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها
:)2009 ,Stevens( قام باول �صتيفنز مبناق�صة اأ�صباب �صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب الأمريكي بناء على العوامل التالية

البعد اللغوي ال�صا�صع للغة للعربية بالن�صبة للغة الإنكليزية من حيث املفردات امل�صرتكة والعائلة اللغوية )40-38(  -
الإزدواجية اللغوية ال�صائدة يف املجتمعات العربية )56-55(   -

نظام الكتابة من حيث عدم ا�صتخدام احلرف الالتيني, واجتاه الكتابة, وو�صل احلروف ببع�صها, ومتثيل ال�صوائت الق�صرية با�صتخدام   -
حركات ت�صكيل ل تكتب عادة. اإل اأنه ينّبه اإىل وجود لغات مدرجة �صمن املجموعة الثانية ت�صتخدم احلرف العربي كالفار�صية والأردوية. 
كما ينوه اإىل نظامية كتابة اللغة العربية القائمة على قواعد ثابتة, ويوؤكد على اأن ال�صعوبة الكامنة يف اإهمال ال�صوائت الق�صرية كتابة 

ميكن جتاوزها ب�صهولة اإذا ما اأتقن الطالب املوازين ال�صرفية واأجاد قواعد الت�صريف وال�صتقاق)42-40(. 
قواعد الت�صريف وال�صتقاق والإعراب: على الرغم من اأن تعلم املوازين ال�صرفية ي�صتغرق عادة عدة ف�صول درا�صية اإل اأن �صتيفنز يوؤكد   -
على اإمكانية اإتقانها, عالوة على ذلك فهي تخ�صع لقوانني لغوية ثابتة ُت�صّهل تعلمها. كما اأن اإتقان املوازين ال�صرفية ي�صرع عملية تعلم 
املفردات اجلديدة وقراءة الن�صو�ص وفهم الكلمات غري املعروف معناها )42-43(  وينوه �صتيفنز فيما يتعلق بت�صريف الأفعال اإىل اأنه 
على الرغم من وجود ثالث ع�صرة �صيغة �صرفية لكل زمن فعل وهو عدد كبري ن�صبيا اإل اأنه توجد يف اللغة العربية اأربعة اأزمنة فقط هي 
املا�صي وامل�صارع املرفوع واملن�صوب واملجزوم, اأو بالأحرى عمليا �صيغتان زمنيتان فقط وهما �صيغتا املا�صي وامل�صارع. وبالنتيجة يخل�ص 
�صتيفنز اإىل وجود �صت وع�صرين �صيغة �صرفية لكل فعل يف اللغة العربية وهو عدد قليل جدا مقارنة ببع�ص اللغات الأخرى امل�صنفة �صمن 

املجوعة الثانية والثالثة )46(.
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تعلم املفردات: وذلك من حيث البعد اللغوي وتعلم املوازين ال�صرفية وقواعد ال�صتقاق )39(.  -
ويحاول �صتيفنز يف بحثه اإثبات درجة املبالغة يف احلكم بت�صنيف اللغة العربية من �صمن اللغات البالغة ال�صعوبة من خالل مقارنة 
اإيجابيته  اأن  اإل  املقارن  التحليلي  الو�صفي  الرغم من منهجه  اأخرى )60-63(. وعلى  لغات  والنحوية مع  والأبجدية  الت�صريفية  النواحي 
وحماولته ك�صر الأحكام امل�صبقة املتعلقة ب�صعوبة تعلم اللغة العربية ل تخفى على القارئ. كما اأن بحثه غري مدعم بدرا�صة اإح�صائية على 
عك�ص الدرا�صة التي قام بها معهد اللغات الأجنبية الفيدرايل الأمريكي والتي �صنف بناء على نتائجها اللغة العربية �صمن جمموعة اللغات 
واملعطيات  العربية  اللغة  اأمكن متييز عوامل تكمن يف طبيعة  �صتيفنز  يعر�صها  التي  العوامل  اإىل  اإذا ما نظرنا  اأخرى  ناحية  الرابعة. من 
التاريخية والجتماعية وهي البعد اللغوي والزدواجية اللغوية واحلرف العربي وهذه العوامل ل ميكن تغيريها, وعوامل ُتعزى اإىل قواعد 
اللغة العربية �صواء كانت نحوية اأو�صرفية اأواإعرابية واإهمال ال�صوائت الق�صرية كتابة, وهذه العوامل ميكن تذليل ال�صعوبات الكامنة فيها 

من خالل اإتقان الطالب املوازين ال�صرفية وقواعد الت�صريف وال�صتقاق. 
ن�صتخل�ص من ذلك اأنه ل بد اأن يلعب تعليم املوازين ال�صرفية دورا حا�صما يف الف�صول الدرا�صية الأوىل لتعلم اللغة العربية. ل �صيما 
ب�صبب اختالفات النظام ال�صريف للغة العربية عنه يف اللغات الأوروبية الذي يقوم على لواحق تت�صل باأ�صل الكلمات بينما يقوم النظام 
ال�صريف يف اللغة العربية كما يف اللغات ال�صامية الأخرى على ال�صتقاق من جذر ثالثي اأو رباعي. وعلى الرغم من وجود بع�ص ا�صتقاقات 
قائمة على اللواحق كجمع املذكر ال�صامل وجمع املوؤنث ال�صامل واإحلاق ياء الن�صبة بالأ�صماء اإل اأن ما ي�صمى يف علم الل�صانيات بالت�صريف 

.)209 ,2005 Boudelaa( الداخلي ي�صفي �صيطرته على النظام ال�صريف

اأبحاث لغوية نف�صية واإدراكية حول قدرات ال�صرف واال�صتقاق
اإثبات  اأمكن  اآلية عقلية  ت�صكل  واإمنا  لغوية  نظرية  لي�صت جمرد  الكلمات من جذر  ا�صتقاق  اأن عملية  علمية  اأبحاث  ك�صفت عدة  لقد 
 Berg & Abd ;1987 ,Abd El-Jawad & Abu-Salim( وجودها لدى الناطقني باللغة العربية من خالل اأبحاث در�صت الهفوات اللغوية
ل  وت�صكُّ  )2001 Davis & Zawaydeh( الر�صع الأطفال  ولغة   )2000 ,.Prunet et al( ال�صائعة اللغوية  والأخطاء   )1996 ,El-Jawad
اإتقان املوازين ال�صرفية يرتافق مع حت�صن  اأن  اأخرى  اللغوية )Badry ;1999 ,1985 Berman 2005(. كما بينت درا�صات  ومنو القدرة 
كبري يف كفاءة قراءة الن�صو�ص لدى الناطقني باللغة العربية )Mahfoudhi et al. 2012, 507( واأكدت درا�صة اأخرى حول كفاءة القراءة 
لدى الناطقني بغري اللغة العربية اأن معرفة القواعد واملوازين ال�صرفية حت�ّصن كفاءة القراءة لأن القراءة ترتافق دائما باإ�صافة حركات 
االت�صكيل من قبل القارئ �صواء فعل ذلك كتابيا اأو عقليا, اإل اأنه يجب على الطالب مع تقدم م�صتواه اللغوي اأن يعتاد على قراءة الن�صو�ص 
غري امل�صكولة دون اأن ي�صيف عالمات الت�صكيل لأن ذلك يوؤدي اإىل ت�صريع القراءة )Roman & Pavard 1987, 437(. كما ك�صفت درا�صة 
اأخرى اأنه ل بد من التحليل ال�صريف للكلمات املحتوية على خ�صائ�ص �صرفية معقدة حتى من قبل الناطقني باللغة العربية املجيدين لقواعد 
ال�صرف والنحو قبل التمكن من ت�صكيلها وفهمها )Abu-Rabia 2012, 492(.  ومن الناحية ال�صتعرافية فقد اأكدت درا�صة اأوغريدي على 
�صرورة اإملام املتعلم بالختالفات الدقيقة يف ال�صيغ ال�صرفية لالأفعال وتدربه على اإدراكها لأنها ت�صكل عتبة التمييز )salience( يف اإدراك 

.)169 ,2006 O’Grady( وفهم معاين الأفعال امل�صرفة
كل هذه الدرا�صات توؤكد اأهمية تعليم املوازين ال�صرفية للناطقني بغريها. وتبلغ هذه الأهمية ذروتها عند تعليم اللغة العربية لطالب 
هوؤلء  اأعمار  ترتاوح  لذلك  اإ�صافة  الأ�صيلة.  العربية  الن�صو�ص  لقراءة  اأ�صا�صي  ب�صكل  يهدفون  الذين  العربي  والأدب  ال�صرقية  الدرا�صات 
الطالب عند البدء بدرا�صة اللغة العربية ما بني ت�صعة ع�صر واثنني وع�صرين عاما, فهذه الفئة العمرية حتتاج اإىل مترين مكثف حتى ت�صتطيع 

اإتقان جميع املوازين ال�صرفية خالل ثالثة ف�صول درا�صية ح�صب املنهاج املتبع يف جامعتنا.
ولزيادة فعالية العملية التعليمية ورفع م�صتوى اإجادة اللغة العربية ومع التحول الكبري الذي �صهدته تقنيات التعليم اللكرتوين يف العقد 
الأخري كان ل بد ملدر�صي اللغة العربية للناطقني بغريها من مواكبة الع�صر وال�صتفادة من ابتكارات التكنولوجيا لت�صميم وتطوير وتطبيق 
برامج تعليمية ميكن ا�صتخدامها يف موؤ�ص�صات التعليم العايل وهذا ما قام به كثري من معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها والذين قّيموا 
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.)623 ,2014 El Omari( يف اأغلبيتهم الو�صائل التعليمية اللكرتونية ب�صكل اإيجابي
وقد بداأنا يف مايو عام 203 بتنفيذ م�صروع لتطوير مواد تعليمية الكرتونية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وذلك بالتعاون بني 
الذي يهدف  للتعليم اللكرتوين  وال�صرقية يف جامعة زيورخ ومكتب جامعة زيورخ  الآ�صيوية  الدرا�صات  ال�صرقية يف معهد  الدرا�صات  ق�صم 
لن�صر وتفعيل الآليات الالزمة ل�صتخدام و�صائل التعليم اللكرتوين يف موؤ�ص�صتنا التعليمية. وقد طورنا عدة برامج ومتارين الكرتونية �صنقوم 
بعر�ص ما كان منها خم�ص�صا لل�صرف وال�صتقاق ويف نهاية بحثنا �صن�صرح باإيجاز كيفية ا�صتخدامنا لهذه التمارين �صمن اخلطة الدر�صية. 

١( برامج الت�صاريف
١ـ١( الربنامج االأ�صا�صي

التطبيقات الذي �صياأتي ذكرها �صمن  العماد الذي بنيت عليه كل  بايثون  بلغة الربجمة  الأ�صا�صي الذي متت كتابته  ي�صكل الربنامج 
هذا البحث. وميكن لهذا الربنامج اأن ين�صئ كل �صيغ الأفعال ال�صرفية وذلك باأن يتم اإدخال و�صف ال�صيغة الفعلية ب�صكل رمزي فيقوم 
الربنامج باإخراج ال�صيغة امل�صّرفة, فعلى �صبيل املثال يتم اإدخال الرموز:Pl. f. Impf. A .3 ,St. V, -d-. والتي تعني �صيغة اجلمع 
امل�صّرفة  ال�صيغة  باإخراج  الربنامج  للجذر ))حدث(( فيقوم  ل((  للمعلوم على وزن ))َتَفعَّ املبني  املرفوع  امل�صارع  للفعل  الغائب  للموؤنث 

ْثَن((. ))َيَتَحدَّ
اأما ال�صيغة الرمزية لالأفعال فتقوم على امل�صطلحات املعتمدة يف كتب النحو وتعليم اللغة العربية امل�صتخدمة يف موؤ�ص�صات التعليم 
 ;1904 Brockelmann ;1989 Harder ;1896 Nöldeke ;1895 Reckendorf ;1898 ,1896 Wright(العايل يف اأملانيا و�صوي�صرا والنم�صا

)2011 Schulz ;2006 Fischer ;1978 Raymond
وت�صمل املعايري التالية:

- امليزان ال�صريف للفعل الثالثي والرباعي حيث يرمز اإىل �صيغ الفعل الثالثي والرباعي املجرد واملزيد بالأرقام الرومانية التالية:
الأفعال الثالثية

َل َلفاَعَلاأَْفَعلَتَفعَّ َفَعَلَفعَّ

VIVIIIIII

َتفاَعَلِاْنَفَعَلِاْفَتَعَلِاْفَعلَِّا�ْصَتْفَعَل

XIXVIIIVIIVI

َلِاْفَعْنَلَلِاْفَعْنلى ِاْفعالَِّاْفَعْوَعَلِاْفَعوَّ

XVXIVXIIIXIIXI

الأفعال الرباعية
َفْعَلَلَتَفْعَلَلِاْفَعْنَلَلِاْفَعلََّل

IVIIIIII

- زمن الفعل: املا�صي, وامل�صارع املرفوع واملن�صوب واملجزوم, والأمر
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- بناء الفعل للمعلوم اأو للمجهول
- ارتباط الفعل بنون التوكيد اخلفيفة اأو الثقيلة

- ت�صريف الفعل يف �صيغة املفرد واملثنى واجلمع, ويف �صيغة املتكلم اأو املخاطب اأو الغائب املذكرة اأو املوؤنثة
كما ميكن للربنامج ا�صتقاق �صيغ اأ�صماء الفاعل واملفعول ح�صب املعايري التالية:

- امليزان ال�صريف للفعل الثالثي اأو الرباعي املجرد اأو املزيد
-البناء للمعلوم اأو للمجهول

-التذكري والتاأنيث
-الإفراد والتثنية واجلمع

- التعريف والتنكري والإ�صافة
-احلالة الإعرابية من رفع ون�صب وجّر

ميكن للربنامج اأي�صا ا�صتقاق �صيغ امل�صادر وفقا للمعايري التالية:
-امليزان ال�صريف للفعل الثالثي اأو الرباعي املجرد اأو املزيد

-التذكري والتاأنيث
-الإفراد والتثنية واجلمع

-التعريف والتنكري والإ�صافة
-احلالة الإعرابية من رفع ون�صب وجّر

وميكن للربنامج ا�صتقاق ال�صيغ ال�صرفية للفعل ال�صحيح ال�صامل اإ�صافة اإىل ال�صيغ ال�صرفية للفعل امل�صعف, واملهموز, والفعل املعتل 
املثال, والأجوف, والناق�ص واللفيف املقرون واملفروق. وذلك بناء على مبداأ ا�صتقاق �صيغة الأ�صل التي حتتوي على احلروف الأ�صلية من 
 )Regex( واو اأو ياء اأو حروف متماثلة ح�صب املوازين ال�صرفية للفعل ال�صحيح ال�صامل وبعد ذلك ي�صتخدم الربنامج عدة تعابري منطية
لإدخال تعديالت على �صيغة الأ�صل ح�صب القوانني الفونولوجية اأو بالأحرى ح�صب قواعد الإعالل والإبدال والإدغام, فمثاًل يبني الربنامج 
�صيغة الأ�صل ))َقَوَل(( ثّم يعّدلها اإىل ))قاَل(( فيقلب الواو األفًا. وبذلك ميكن للربنامج بف�صل نظامية اللغة العربية وخ�صوعها لقواعد 
�صرفية ثابتة اأن ي�صّرف كل الأفعال حتى ما كان يعترب منها حالت ا�صتثنائية ل يجد الطالب جداول لت�صاريفها يف اأغلب الكتب التعليمية. 
جزئي  اأو  كامل  ب�صكل  م�صكولة  العربي  باحلرف  اإما  النهائية  ال�صيغة  اإخراج  يتم  الأ�صل  �صيغة  على  الالزمة  التعديالت  اإجراء  بعد 
الأملانية  ال�صرقية  اجلمعية  تو�صيات  ح�صب  ال�صوتي  الن�صخ  رموز  ا�صتخدام  مع  الالتيني  باحلرف  اإخراجها  ميكن  كما  م�صكولة,  غري  اأو 
)Brockelmann et al., 1935(. ويف حال اإخراج ال�صيغة باحلرف العربي تكتب الهمزة بناء على تو�صيات جممع اللغة العربية يف دم�صق 

وذلك بعد تطبيق قواعد كتابتهاعلى ال�صيغة الأ�صل.
وهذا الربنامج الأ�صا�صي ل يحتوي على واجهة مرئية ولذلك ل ميكن للم�صتخدم اأن ي�صتفيد منه مبا�صرة اإل اأّن كل الربامج والتطبيقات 

املو�صوفة يف هذا البحث مبنية عليه.

١ـ٢( برنامج اإن�صاء جداول الت�صاريف القابلة للطبع
اأو مزيد فيقوم  اأو رباعي جمرد  متت كتابة هذا الربنامج من خالل ا�صتخدام وحدة منطية خا�صة ببايثون. ويتم اإدخال فعل ثالثي 

الربنامج بالإخراج على �صكل جدول يحوي ت�صاريف الفعل ب�صيغة ملف املايكرو�صوفت وورد كما هو مبني اأ�صفله.
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١ـ٣( تطبيق ت�صريف االأفعال التفاعلي
املرئية  الواجهة  على  فتظهر  ما  فعل  نقرا جذر  فيه  يكتب  اإدخال  على حقل  تفاعلية حتتوي  مرئية  واجهة  على  يحتوي  التطبيق  هذا 
ت�صاريف هذا الفعل. وميكن اختيار اأحد املعايري التالية: ا�صم الفاعل, ا�صم املفعول, امل�صدر, الفعل املبني للمعلوم, الفعل املبني للمجهول 
من خالل عالمات التبويب )Tabs(. اأما وزن الفعل املجرد اأو املزيد اإ�صافة اإىل احلروف الأ�صلية جلذر الفعل فيتم اختيارها من خالل 
القوائم املن�صدلة. كما ميكن كتابة الفعل مبا�صرة يف حقل الإدخال نقرا بحيث يحّلل الربنامج الكلمة املدخلة. ويتم الإدخال والإخراج اإما 

باحلرف العربي اأو الالتيني با�صتخدام رموز الن�صخ ال�صوتي ح�صب تو�صيات اجلمعية ال�صرقية الأملانية.
 

١ـ٤( برنامج تخزين ال�صيغ ال�صرفية
الربامج  يزود  ملف  �صمن  يخزنها  ثم  حمددة  معايري  ح�صب  �صرفية  �صيغ  باإخراج  الربنامج  هذا  يقوم  الأفعال  جذور  اإدخال  بعد 
والتطبيقات والتمارين التي �صناأتي على �صرحها لحقا بالبيانات الالزمة. ويبلغ حجم امللف املخرج حوايل الغيغابايت ويحتوي على عدة 

ماليني �صيغ �صرفية. 
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وميكن اإدخال قائمتي جذور اإىل هذا الربنامج, القائمة الأوىل حتتوي على جذور الأفعال التي ترد يف الكتاب التعليمي املعتمد يف ق�صم 
الدرا�صات ال�صرقية يف جامعة زيورخ وحتتوي على اأربعمائة جذر, والقائمة الثانية ت�صمل اجلذور املبوبة يف قامو�ص هان�ص فري العربي الأملاين 

وهي حتتوي على ثالثة اآلف وخم�صمائة جذر. وكلتا الالئحتني حتتويان على الأفعال املزيدة لهذه اجلذور واملبوبة يف قامو�ص هان�ص فري.

١ـ٥( تطبيق حتليل ال�صيغة ال�صرفية
يتم اإدخال �صيغة �صرفية ما فيقوم هذا التطبيق بتحليلها وحتديد املعايري اخلا�صعة لها وذلك عن طريق البحث يف قائمة امللف الذي 
يحوي ال�صيغ ال�صرفية وميكن البحث عن �صيغة �صرفية م�صكولة اأو غري م�صكولة اأو م�صكولة جزئيا اأو مكتوبة بحروف الن�صخ ال�صوتي حيث 

يخرج التطبيق كل الحتمالت املمكنة.

٢( التمارين االلكرتونية 
اإن ا�صتخدام التمارين اللكرتونية يف املنهاج الدرا�صي يتطلب اإيجاد ت�صل�صلية منا�صبة تتنا�صب ومعرفة الطالب باملوازين ال�صرفية. 
ومن ال�صروري اأي�صا ت�صميم متارين تركز على ال�صيغ ال�صرفية ال�صعبة وتف�صح املجال للطالب اأن يختار بنف�صه عدد التمارين التي يريد 

حلها. لذلك حاولنا تطوير متارين الكرتونية تتميز بخا�صيتي الليونة والنتقائية.

٢ـ١( اختيار معايري التمارين 
اإن حتديد خ�صائ�ص �صيغ التمارين يقع على عاتق املدر�ص الذي يختار املعايري من خالل الواجهة املرئية على ال�صكل التايل )الأرقام 

ت�صري اإىل عدد ال�صطور يف لقطة ال�صا�صة اأ�صفله(:
1ـ كيفية اإخراج ال�صيغ حيث ميكن اإخراجها اإما باحلرف الالتيني مع ا�صتخدام رموز الن�صخ ال�صوتي اأو باحلرف العربي م�صكولة كّليا اأو 

غري مزودة بعالمات الفتح اأو حمتوية فقط على ال�صدة اأو غري م�صكولة. 
2ـ عدد الدرو�ص الت�صل�صلي بحيث ي�صتخدم الربنامج اجلذور الواردة يف الكتاب التعليمي حتى الدر�ص املحدد.

3ـ �صيغ الفعل اأو �صيغ ا�صم الفاعل واملفعول اأو امل�صدر
4ـ التنكري اأو الإ�صافة اأو الرتباط باألف التعريف اإ�صافة اإىل احلالة الإعرابية من رفع وجّر ون�صب

5ـ اأوزان الفعل الثالثي التي يرمز لها باأرقام رومانية
6ـ اأوزان القعل الرباعي التي يرمز لها باأرقام رومانية 

7ـ كون الفعل ثالثيا اأم رباعيا
8ـ زمن الفعل وارتباطه بنون التوكيد الثقيلة اأو اخلفيفة

9ـ ت�صريف الفعل يف �صيغة املفرد اأواملثنى اأواجلمع, وبناوؤه للمعلوم اأو املجهول
10ـ كون الفعل م�صعفا اأو معتال

11ـ احتواء احلروف الأ�صلية على همزة اأو حروف علة من واو اأو ياء
12ـ عدد ال�صيغ ال�صرفية التي  يجب اأن يحتويها التمرين. 

13ـ نوع التمرين من ناحية حتليل ال�صيغة اأو بنائها
بعد حتديد هذه املعايري ي�صغط املدر�ص على الزر املوجود يف اأ�صفل الواجهة املرئية فين�صئ الربنامج ملفا يحتوي على ال�صيغ ميكن 

)E-Learning-System( توريده اإىل نظام اإدارة التعلم عن بعد
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)OLAT( التمارين امل�صممة لال�صتخدام على نظام اإدارة التعلم عن بعد اأوالت )٢ـ٢ 
اأولت هو نظام اإدارة التعلم عن بعد امل�صتخدم يف جامعة زيورخ حيث ميكن لكل طالب اأن يدخل �صفوفه الفرتا�صية ويحل التمارين 
اأخرى. وميكن  لفّعاليات  الدر�صية  توفري وقت احل�ص�ص  يتم  وبذلك  ال�صحيحة.  الإجابات  ويقارنها مع  نتائج حلوله  ويرى  فيها  املوجودة 
اأ�صماء الطالب الذين حلوا التمارين وعلى درجة �صحة اإجاباتهم بحيث ميكنه ا�صتخدام التمارين كامتحان. كما  للمدر�ص اأن يطلع على 
ميكنه اأن ي�صمم التمارين للتدريب الذاتي فقط بحيث يف�صح املجال للطالب ل�صتحداث �صيغ جديدة للتمارين ح�صب حاجتهم ال�صخ�صية. 

وقد طورنا نوعني من التمارين لال�صتخدام على اأولت: متارين للتدرب على بناء ال�صيغ ال�صرفية واأخرى لتحليلها.

متارين بناء ال�صيغ ال�صرفية
هذا النوع من التمارين يهدف اإىل تدريب الطالب على بناء ال�صيغ ال�صرفية ح�صب معايري حمددة. نرى مثال يف لقطة ال�صا�صة املعايري 

التالية:
ا�صم الفاعل  امل�صتق من الفعل املزيد على وزن ))فاعل(( للجذر ))�صهد((,

معرف باأل التعريف, مرفوع, جمع مذكر �صامل
فيقوم الطالب بكتابة ال�صيغة يف اخلانة بحرف عربي اأو بحرف لتيني م�صتخدما رموز الن�صخ ال�صوتي
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اأنها  ويف حال وجود عدة �صيغ �صحيحة كبع�ص م�صتقات الأفعال امل�صعفة ك�صيغتي ))حُماجٌّ وحُماِجٌج(( يتم تقييم كل ال�صيغ على 
�صحيحة. كما ياأخذ الربنامج بع�ص الختالفات يف قواعد اخلط والإمالء بعني العتبار ككتابة عالمات التنوين اأو بع�ص عالمات الت�صكيل 
الثانوية الأهمّية وهذه الليونة يف تقييم اإجابات الطالب توؤدي اإىل حتفيز الطالب وعدم تثبيط معنوياته كما هو احلال يف الربامج التي تقيم 

.)279 ,2006 Bäbler( الإجابات وفقا لنموذج واحد ول تتقبل اأي خطاأ كان

متارين حتليل ال�صيغ ال�صرفية
ال�صرفية وحتديد خ�صائ�صها  ال�صيغ  الطالب على حتليل  تدريب  اإىل  ال�صابقة  التمارين  يهدف على عك�ص  التمارين  النوع من  هذا 

ال�صرفية ح�صب املعايري التالية:
- نوع ال�صيغة: فعل, ا�صم فاعل اأو مفعول, م�صدر

- احلروف الأ�صلية للجذر 
- �صيغة الفعل املجرد اأو املزيد 

- احلالة الإعرابية وحالة التعريف والعدد واجلن�ص لدى حتليل �صيغ اأ�صما املفاعيل اأو امل�صدر
- ت�صريف الفعل يف �صيغة املفرد واملثنى واجلمع, يف �صيغة املتكلم اأو املخاطب اأو الغائب املذكرة اأو املوؤنثة لدى حتليل ال�صيغ الفعلية

وكما هو مو�صح يف لقطة ال�صا�صة تظهر ال�صيغة امل�صكولة اإ�صافة اإىل ال�صيغة غري امل�صكولة, كما ميكن للطالب �صماعها عند ال�صغط 
على زر ال�صتماع كي تنمو كفاءة الفهم ال�صماعي ولتعتاد اأذنه على ايقاع الأوزان ال�صرفية. اأما اختيار املعايري فيتم عن طريق نقر خانة 
من خانات القوائم املن�صدلة. وح�صب نوع ال�صيغة املختارة يتم تعديل القوائم املن�صدلة اآليا بحيث حتتوي على املعايري الالزمة لتحديد �صيغ 
الفعل اأو امل�صدر اأو اأ�صماء الفاعل واملفعول. ويف حال تعددية دللة �صيغة �صرفية ما يجب حتديد معايري كل ال�صيغ املحتملة حيث يظهر على 
ال�صا�صة عدد الحتمالت املمكنة, فمثال �صيغة ))حُتا�ِصُب(( ميكن اأن تكون للمخاطب املذكر اأو الغائب املوؤنث. وعند اإنهاء التمرين ميكن 

للطالب اأن يرى الإجابات ال�صحيحة ويقارنها مع حلوله.
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٢ـ٣( متارين قابلة للطبع لتحليل وبناء ال�صيغ ال�صرفية 
ميكن ا�صتعمال التمارين املو�صوفة �صابقا يف �صفوف التعليم عن بعد فقط وكي يتمكن املدر�ص من طبع متارين للح�ص�ص الدر�صية متت 
كتابة برنامج ين�صئ ملفات بي دي اإف )pdf( من خالل ا�صتخدام النظام ت�صفيف املحارف لوالتخ )LuaLaTeX(. وهي حتتوي على متارين 

حتليل ال�صيغ ال�صرفية اأو بنائها ح�صب معايري حمددة. كما ين�صئ الربنامج ملفا حللول التمارين.
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٢ـ٤( تطبيق التمرين التفاعلي لتحليل وبناء ال�صيغ ال�صرفية
ل يحتاج هذا التطبيق اإىل اإنرتنيت بحيث ميكن للطالب اأن ي�صتعمله على حا�صوبه ال�صخ�صي. يف اأ�صفل الواجهة املرئية تظهر �صيغة 
�صرفية معينة يجب على الطالب اأن يحللها من خالل حتديد املعايري ال�صحيحة يف القوائم املن�صدلة وبناء على املعايري التي يحددها يرى 
يف و�صط ال�صا�صة ال�صيغة التي حدد معايريها. عندما يرى اأن ال�صيغتني غري متطابقتان يقوم بتغيري هذه املعايري حتى يتو�صل اإىل املعايري 

ال�صحيحة وتتطابق ال�صيغتان يف اأ�صفل وو�صط ال�صا�صة. وبذلك يرى الطالب خطاأه ويتفاعل مع الربنامج حتى يجد الإجابة ال�صحيحة.
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خامتة
لقد بّينا يف هذا البحث عرب التعريف ببع�ص نتائج درا�صات لغوية نف�صية واإدراكية وتدري�صية مدى اأهمية اإتقان الطالب لقواعد ال�صرف 
ووظائف  مبادئ  ب�صرح  قمنا  كما  اللغوية.  الكفاءة  متقدم يف  م�صتوى  وبلوغ  العربية  اللغة  تعلم  ال�صرفية يف  للموازين  واإجادته  وال�صتقاق 
والأدب  ال�صرقية  الدرا�صات  لطالب  العربية  "اللغة  م�صروع  �صمن  زيورخ  جامعة  يف  ال�صرقية  الدرا�صات  ق�صم  يف  طورناها  التي  الربامج 
ال�صتوي  الف�صل  منذ  الدر�صية  اخلطة  يف  با�صتخدامها  نقوم  التي  املطورة  الربامج  وتطبيقات  اللكرتونية  التمارين  عر�صنا  العربي" ثم 
التمارين من  ا�صتخدام هذه  كيفية  نف�صه هو  يطرح  الذي  الأهم  ال�صوؤال  اأن  اإل  تقنيا.   وتطويرها  �صياق حت�صينها  ومازلنا يف  لعام 2014 
ناحية ت�صل�صلية تعليم املوازين ال�صرفية. فالت�صل�صل الذي نّتبعه الآن فر�صه الكتاب التعليمي امل�صتخدم يف ق�صمنا وهو كتاب ايكهارد �صولتز 
))العربية املعا�صرة (( الذي يحتوي على اأربعة وع�صرين در�صا ومن املفرو�ص اأن ُيدّر�ص على مدى اأربعة ف�صول درا�صية اأي مبعدل �صتة 
درو�ص خالل الف�صل الدرا�صي الواحد. يعالج املوؤلف بداية يف الدر�ص اخلام�ص ما�صي الفعل املجرد ال�صحيح ال�صامل وامل�صعف واملهموز ثم 
يتناول يف الدر�ص ال�صاد�ص امل�صارع املرفوع. ثم ينتقل ملعاجلة امل�صارع املن�صوب واملجزوم وفعل الأمر يف الدر�ص ال�صابع. ويف الدر�ص العا�صر 
ي�صرح �صولتز ت�صريف الفعل املجرد املعتل بجميع اأنواعه. ويف الدر�ص احلادي ع�صر يعالج الأفعال املزيدة على وزن فّعل, فاعل, اأفعل, تفّعل 
للفعل ال�صحيح واملهموز وامل�صعف واملعتل ثم ينتقل يف الدر�ص الثاين ع�صر ل�صيغ الأفعال املزيدة تفاعل, انفعل, افتعل, افعّل, ا�صتفعل ويف 
الدر�ص ذاته يعالج �صيغ امل�صدر جلميع ت�صانيف الفعل اأي�صا. واأخريا يعالج الكاتب يف الدر�ص الثالث ع�صر �صيغ اأ�صماء الفاعل واملفعول 
اإ�صافة اإىل م�صتقات اأخرى كا�صم الآلة وا�صم الزمان واملكان اإلخ )Schulz 2011(. ولكن هل ي�صكل ت�صل�صل تعليم املوازين ال�صرفية واجلدول 
الزمني اللذان يقرتحهما �صولتز الطريق الأمثل لتعليم املوازين ال�صرفية لطالب اللغة العربية اجلامعي؟ ناأمل اأن يثمر امل�صتقبل قريبا عن 

اأبحاث ت�صاعدنا يف الإجابة عن هذا ال�صوؤال اجلوهري يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
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