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 مدى تمكن طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية من فهم 
 المصطلحات النحوية وتطبيقها

 م . سيف طارق حسين العيساوي

 األساسيةجامعة بابل/كلية التربية 
 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 : مشكلة البحث

 

متنوعة حول  عديدة و أفكار بعيد أمدمنذ  واألقالم األلسنةعلى  في عصرنا الحديث تتردد      

وقضاياها مسائلها  القواعد صعبة التعلم كثيرة الشذوذ في لغة معقدة  إنها،و صعوبة اللغة العربية 

 (119,ص1995)الشنطي,ها والناطقين بها شكل عبئا ثقيال على المتعلمين لت هكلذلك بسبب  وانها

هي صعوبة جزء من ,و صعوبة النحون تبادر الئ الذه مشكلة صعوبة اللغة العربية أثيرت وإذا 

اللغة وهي كل  ته وهي جزء علىصعوب أطلقتخطير مكانه و  اللغة ,لكنه على عظيم قدره

من صعوبة النحو العربي مبالغة نوا ام غير عرب تعليم اللغة العربية عربا كاببالغ المشتغلون يو،

ها رقي  مستوى  عربية وعلىة الللغا عمق تنظيم ه امره علىتهدم فلسفته الذي يدل في حقيق

 (281, 2002)عصر,العقلية أعرافهارها واستقرار وتحض

الرغم من ان اكثر العلوم  على ،را الى عهد قريباما دراسة المصطلح النحوي فقد ظلت بك      

هذا يعود الئ صعوبة تتبع المصطلح  فيالسبب  ،بعيد  أمددونت منذ و ،قد جمعت مصطلحاتها 

المصطلحات  الصعوبة ناشئة من كثرة هذه وهذه  ،األفذاذبير من النحويين النحوي عند عدد ك

االقليال  الدارسينايدي  بعيدا عن  العنوان هذا ا بين طائفة واخرى , لذا فقد  ظ لواختالفه

علميا تدفع اليه قلة الموضوعات ترفا  هذا الموضوع( ,وليس البحث في 1,ص2006)عباينة,

منذ اجيال ومازال  رى ورة ملحة فلقد استقرت مصطلحات العلوم االخللدراسة ولكنه ضر المهيأة

 (1ص,1981)القوزي,. المصطلح النحوي دون دراسة منهجية متخصصة

 تدريسه ويؤيد رأيكان لها اثر في ه هذه الصعوبات التي تجمعت في دراست إنويرى الباحث  

لعدم  وإنمافهمه فقط  في تكمن ال صعوبة المصطلح النحويان ": في قوله *اسعد النجارالدكتور 

قائما بين اعتماد المصطلح  وي عند المشتغلين به فما زال التأرجحاستقرار المصطلح النح

 "للطلبة الدارسين  أخرىوهذا يشكل صعوبة في التدريس  الكوفي أوالبصري 

 دالنحوي عنالمصطلح  قلة استيعاب لداللةان هناك  ":فيقول **ستار مهديالاما الدكتور عبد      

 ن الىكثير من التدريسييه يعود عدم توج والسبب حفظهيعتمدون على  أنهم إذ ن الطلبة مكثير 

 ." شرحه تدريسالفي  ةدمالمعتالكتب النحوية  إغفال عنالتدريس فضال  أثناءشرحه 

ة النحوي اتصعوبة في فهم المصطلحعلى وجود ذكرناه يتبين لنا ان هناك مؤشرات  من كل ما 

 إحصائية تخضع لعمليةبدقة  أبعادهادراسة لمعرفة  إلىلدى الطلبة تحتاج  بيقهاوتط

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقابلة )األساسيةالتربية  *أ.د اسعد محمد علي النجار،رئيس قسم اللغة العربية في كلية

 (خاصة

 اللغة العربية في كلية التربية االساسيةقسم ** أ.م.د عبد الستار مهدي ، تدريسي في 

 

 : البحث أهمية
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ضروريا  امراها ما يجعل االهتمام ب في اللغة العربية من الجمال والحيوية والفكر إن       

عليها يوما  ظهرت بين سائر اللغات االخرى ،ولم ه اللغةهذ تبوأته الموقع المتميز الذي  يفرضه

تجعلها قادرة ما فيها من خصائص  ,بل كانت ومازالت حية متطورة بكلعالئم الشيخوخة  إحدى

فهي ، (9,ص1965،تيمور) واالصطالحي الحضارية بجانبيها اللغوي األلفاظعلى استيعاب كل 

 األممالست التي تكتب بها وثائق  ومحددة وصارمة ,وهي اليوم واحدة من اللغات لغة قوية

ومعنى هذا ان اللغة العربية ، اللغات الحية في العالم إحدىتراثها الضخم بالمتحدة كما انها تعد 

 أصالتها لتطور في الوقت الذي تحافظ فيه علىشى مع ااوتتم،تتجاوب مع الزمن يعةلغة مرنة ط

تميزت به اللغة  ام  وفضال ع( 52-50ص،2006الحاضر )عطا,بي وما يسمح باتصال الماض

بتعلم اللغة العربية  إالتى أتولما كان فهم القران اليالقران الكريم  سمات فهي لغةالعربية من 

الواجب اال به فهو واجب  اليتم واجب فما  إذنفان تعلم هذه اللغة  وإتقانها

لى اللغة لمون بدراسة النحو كوسيلة للحفاظ عسومن هنا عنى الم ،(70ص،1995،طين)الش.

وعماد  اللغويالمستعرب وذخيرة فهو وسيلة ،بها سليمة فصيحة  حدثالعربية الفصحى والت

مية وهو قانون تاليف الكالم واداة المشرع والمجتهد والمدخل الى العلوم العربية واالسال،البالغي 

،و  عائدة ،وأفضلها,واعظمها خطراأثراوانفعها فعلم النحو من اجل العلوم قدراً، (269ص)عطا،

عامة دويعد علم النحو ،(42ص،1986،)ابن العصفور األساسيةمعرفة العلوم  إلىضي معرفته تف

إليه في جليل رجع ويم القصد  هويستل،العون  يستمدمنه  األعلى،وقانونها ،العلوم العربية 

 عن معونته ها يستقل بنفسه عن النحو او يستغنيلما منعوفروع تشريعها ,ولن تجد مسائلها،

 (1ص،1975، )حسن .

النحوية ،وتأتي للمعرفة  األولفهو المدخل  حو نفسهنالمصطلح النحوي تاتي من اهمية ال أهميةان 

وضح مبادئها ،وكل تطور يرسم معالمها وي للدراسات العلمية النه أساساكونه  فائدة المصطلح من

ا،فالغاية من استنباط في علم من العلوم البد ان يواكبه تطور في مصطلحاته نقال واستنباط

المصطلحات النحوية او نقلها في باب من ابواب العلوم المختلفة، تيسير التعامل مع المفاهيم 

 ودمجها مع الثقافة الجديدة. هاجم اللغة واستيعاباالجديدة التي الرموز لها في مع

 (20،ص2006،)الخاليلة

على استعمال الفاظ معينة في التعبير عن تعني االتفاق وهو اتفاق بين النحاة  كلمة االصطالح إن 

يجعل لاللفاظ واالصطالح  يعبر عنه بالمصطلح النحوي. االفكار والمعاني النحوية، وهو ما

في و،فالسيارة هي لغة القافلة والقوم يسيرون  األصلية اومدلوالت جديدة غير مدلوالتها اللغوية 

يستخدم فاالصطالح لفظ محدد ول الشمس ،يارة التي تسير حالفلكيين اسم الكوكب الس حاصطال

الصلة و الحشو،اصطالحات للداللة على ظاهرة واحدة ف للداللة على ظاهرة معينة وقد تتعدد

بعد  فيما (بحروف المعاني)عرف  ما لىع طلقوالزيادة كلها مصطلحات ت، واإلضافة

 (23-22ص.1981)القوزي.

النحوية للمصطلح ومن خالل التعريف يتحدد  توجد في التعريفاتوقواعده النحو  أصولان      

 المعنى الوظيفي للكلمة ومن خالله ترسم الصورة الذهنية للمفهوم النحوي.

 (300-299،ص2001)عصر،

لفهم القاعدة النحوية حوي تكمن في انه المنطلق األساس المصطلح الن  هميةأ إنويرى الباحث  

 فة تامة بمعنى كل مصطلح يحدث خلطن معروالتي تنطلق منها معرفة داللة الجملة فمن دو

كثير من الطلبة لصعوبة استحضار مفهوم دقيق  هبالمفاهيم والقواعد االعرابية وهو ما يقع في

زوا ما ميفاذا ما اشتبهت المسائل النحوية على الطلبة رجعوا الى تعريفه ليللمصطلح النحوي 

ن شامل من فهم اغلب ما يرد في فهل يستطيع ان يصل الطلبة الى تمكاختلط عليهم فهمه 

 .؟المقررات الدراسية منها
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فيها  يتمكنلاحتمل تحقيق التعلم ي ال لنحو واكان المقررات الدراسية التي تحتاج فترة طويلة للتعلم 

 تعلم مجاالت معينة من الصعوبات في كماارمت رصيدا سطة مجموعة من الطلبة لديهمبوا

 (90ص،1983،)مادوس

 على معينة يةتمكن من مهمة تعليملع الطلبة ايالذهن هل يستطيع جم الى تبادرل الذي ياسؤوال

 لية من التعقيد ؟درجة عا

و لديه توقع بان حوالي ثلث فصال دراسيا جديدا  يبدألمدرسين اغلب ا إننقول : هذا نعلجواب لو

 اما الثلث يلثانالثلث ا ان يرسب يتوقع وها ونعدد الطلبة سوف يتعلمون بكفاءة المادة التي يدرس

هذه  وتعد،ها با مهما من المادة ويخفقوا في جزء منفانه يتوقع منهم ان يتعلموا جان الثالث

  (75ص. )مادوس في النظام التعليميالهدامة الجوانب  أكثرالتوقعات من 

لذا كان لزاما علينا ان نعرف مدى تمكن الطلبة من المادة التي يدرسونها لكي نعرف حقيقة       

لطلبة ويمكن ل ، ضياعهالطلبة  ومدى االستفادة من الوقت او  هالمنحنى التعليمي الذي يسير علي

راتهم على التعلم اذا كانت هناك معايير واضحة مستوى من قد أقصىالوصول الى اغلبهم 

 (189.ص2006)الربيعي.  اإلتقانلمكونات 

اجل التقدم في الميادين المعرفية االخرى من  وال سيما العليا منها ، اساس   اب مهارات اللغةسفاكت

 بدأتسائل االتصال الحديثة التي وومواجهة    االمةووسيلة للنهوض والحفاظ على خصائص 

تماع والفهم الجيد واصدار الحكم ستغزونا من غير رقيب ومن اهم هذه المهارات اال 

  (.54ص،1994،فهم المصطلحات )مصطفىالصائب وحل المشكالت زيادة على 

ذا المستوى يجعل القدرة على التطبيق فه اصاحبهتلم فهم الطلبة للمادة العلمية اليكفى ان ان       

حل مشكلة تعرض عليه ها لوقائق والنظريات التي درسالمفاهيم والح دامعلى استخ ونقادر ةالطلب

 جراءاتاإلالى ابعد من توى يجدر بنا ان نذهب في هذا المس ةلبم الطيوولتقفي موقف جديد 

تعلموه )ابو  ما ايطبقوأي مدى يستطيع هؤالء الطلبة ان  إلىم بشكل جيد و  قنالعادية كي 

 (266.ص2003جادو.

 النقاط االتية  تلخيصها فيسة ويمكن ومن كل ماذكرنا يتبين لنا اهمية اجراء هذه الدرا

 الكريم لغة القران  أنهاية لنا فضال عن م.اهمية اللغة العربية كونها اللغة القو1

 الخطأ. منا النحو العربي ومعرفة مصطلحاته ألنه يعصم السنتن.اهمية 2

 .الطلبة في المادة  إليهوصل  الذي تمكنالمعرفة  أهمية.3

 .صطلح النحوي من قبل الطلبةمعرفة مستوى الفهم والتطبيق للم أهمية.4

غة العربية في كلية طلبة قسم الل لمعرفة مدى تمكن أجريتعلم الباحث .التوجد دراسة حسب 5

 ا.وتطبيقه  ةالنحوي اتمن فهم المصطلح التربية األساسية

  

 البحث أهداف*

فهم  من االساسية قسم اللغة العربية في كلية التربية  ةيهدف البحث الحالي تعرف مدى تمكن طلب

 االتية: األسئلة ها من خالل اإلجابة عنتطبيقالمصطلحات النحوية و

 ؟تطبيقهاو اللغة العربية من فهم المصطلحات النحوية ,مدى تمكن طلبة قسم1

 ؟الطلبة  من قبلمصطلح نحوي من فهم وتطبيق  كل نع اإلجابةنسبة  ما.2

 ؟.شواهد حية او مؤلفة بالمصطلحات النحوية  قواطبالذين نسبة الطلبة  .ما3

 

 حدود البحث *

 جامعة بابل/ساسية ي كلية التربية االقسم اللغة العربية ف الحدود المكانية : .1

 ،الكورس االول2010\2009العام الدراسي  الحدود الزمانية:.2

 . الحدود البشرية : طلبة المرحلة الرابعة.3

 الحدود المعرفية :اختبار في المصطلح النحوي  .4
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 تحديد المصطلحات:*

 .التمكن 1

 .المصطلح2

 .النحو3

 .المصطلح النحوي4

 .الفهم 5

 .التطبيق6

 

 :التمكن  -1

فلسفة تقول بان كل شخص  إلى(,"طريقة إستراتيجية تستند 1992) black moreعرفه -أ

 pluck" .)الوقت والمساعدة الكافيتين ان يتعلم ما يراد تعليمه اذا أعطييمكن 

more،1992 ،235ص) 

 

 إلىقبل االنتقال  األداءفي  اإلتقاندرجة  إلىالوصول بالمتعلم :"( 2006 )عرفة الربيعي -ب

 (118,ص2006)الربيعي. " تعقيدا وصعوبة أكثر أخرىم مهارات تعل

 

  إتقانفي  اغلبهم الطلبة إليهيصل  الذي هو معرفة مدى المستوى: التعريف اإلجرائي

 .فهم المصطلحات النحوية وتطبيقها

 

 المصطلح  -2

يل  دل على اشياء او عمليات معينة بغية تسهيمسمى اتفق عليه ل ":(1990عرفه االمام ) -أ

  (49، ص1990،مام)اال ".المختلفةالحقول العلمية  فيلتفاهم ا

 

لغوي له داللة محددة في حقل معين من حقول المعرفة  رمز (:"2006عرفه الخاليلة ) -ب

 (    18ص،2006،)الخاليلة"ظاهرة من الظواهر  إلىويتفق عليه مجموعة من العلماء يشير 

  (2006) ريف الخاليلةيتفق الباحث مع تع:  اإلجرائيالتعريف 

 

 النحو -4

يتعلق  فيماعلم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وضعفا ( :"1981عرفه القوزي ) -أ

 (7ص،1981،)القوزي "وقوعها فيه اللفاظ حسببا

 

نفها الجمل ويصالكلمات في بين  العلم الذي يدرس العالقات السياقية:  (2006رفه عطا )ع -ب

 ( 262ص، 2006،)عطا  .افرةبسمات مخصصة متظا ل عليهفي مفاهيم يستد

 

هو المادة المقررة التي يدرسها طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية :  اإلجرائيالتعريف 

  األساسية

 

 المصطلح النحوي -5

 األفكارمعينة للداللة على  ألفاظاة على استعمال حاتفاق بين الن: (1981عرفه القوزي ) -أ 

 (23،ص1981)القوزي،نحوية  والمعاني ال

التربية  طلبة قسم اللغة العربية في كلية هاهي المصطلحات النحوية التي درس  : اإلجرائيالتعريف 

  الخبراء بعد عرض االستبانة عليهم . والتي اقرها األساسية
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 الفهم -6

طرق  قدرة الدارس على إدراك طبيعة المهمة التي هو بصددها وال: ( 1983عرفه مادوس) -أ

 (83،ص1983)مادوس،التي ينبغي ان يتبعها في تعلم هذه المهمة 

 

 عيسترجيث معنى للموقف التعليمي الجديد بح إعطاءالقدرة على (: "2002عرفه السكران ) -ب

 ".رؤية تطبيقها إلىدون الحاجة ثانيا  األشياءكشف عن معاني الطالب المعلومات اوال وال

 (84.ص2002)السكران.

 

 معنىادراك  على األساسيةقدرة طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية :  إلجرائياالتعريف 

 والموضوع النحوي  يتالءمبما  وتبويبهالمصطلح النحوي 

 

 التطبيق -7

 ص(،1990 ،اإلمام) "استخدام المجردات في مواقف محسوسة:"1990عرفه االمام . -أ

إن والقوانين والحقائق والنظريات التي سبق استعمال المفاهيم : "(2003جادو )ابوعرفه  -ب

 (266.ص2003دو.)ابوجا ".مشكلة تعرض له في موقف جديدل لح تعلمها الطالب

 

االستشهاد   ألساسية منالتربية اقدرة الطلبة في قسم اللغة العربية في كلية :التعريف االجرائي 

 .على مفهوم المصطلح النحوي

 

  

 الفصل الثاني

 دراسات سابقة
تقويم تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في كليات المعلمين في ) 2002دراسة الزيدي  -1

 قواعد اللغة العربية(

طلبة فروع ت تقويم تحصيل الجامعة المستنصرية كلية المعلمين وهدف فيهذه الدراسة  أجريت

طالبا وطالبة ( 239ه الدراسة )ينربية بلغت عاللغة العربية في كليات المعلمين في قواعد اللغة الع

 اإلحصائية)اختبار تحصيلي( واستبانة ،استعمل الباحث الوسائل  البحث أداةكانت وتدريسا  15و

معامل ارتباط بيرسون، معامل صعوبة الفقرة ،ومعامل التمييز،واالختبار التائي ،معادلة  : اآلتية

 فيشر،.

 الدراسة:  إليهالنتائج التي توصلت ومن ا

في قواعد اللغة العربية، اذ بلغ ع اللغة العربية في كليات المعلمين ضعف تحصيل طلبة فرو

 (44،8متوسط درجات الطلبة في االختبار)

 :وقد أوصى الباحث 

  الفصيحة في تدريسهم. ةان يستعمل التدريسيون اللغ -1

 (2002)الزيدي، اعتماد طرائق تدريسية حديثة ومشوقة في تدريس النحو. -2

 

األخطاء اإلعرابية لدى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية ) (2005) ةدراسة الزويني -2

 (األساسية في الموضوعات النحوية المقررة للمرحلة االبتدائية
 األخطاءهذه الدراسة في جامعة بابل /كلية التربية االساسية، هدفت الدراسة  تشخيص  أجريت

جامعة بابل في الموضوعات النحوية المقررة في  لدى طلبة كلية التربية االساسية اإلعرابية

 االبحث اختبار أداةكانت وطالبا وطالبة(  41)بلغت عينة الدراسة للمرحلة االبتدائية ،وعالجها ،
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الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية :معامل ارتباط بيرسون، معامل  استعملت واستبانه اتحصيلي

 .التائي ،معادلة فيشرواالختبار  ز،صعوبة الفقرة ،ومعامل التميي

 ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

 ضعف مستوى الطلبة في الموضوعات النحوية المقررة للمرحلة االبتدائية. 

 وأبيات قرآنية آياتكراس يتضمن  وإعدادوقد أوصت الباحثة :التاكيد على الجانب التطبيقي،

 (2005،ة)الزويني  شعرية معربة للطلبة.

 

)تقويم مستوى معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في ضبط النص  ( 2006)ةالخفاجيدراسة  -3

 واكتشاف الخطأ النحوي(

التربية االساسية ، وهدفت الى تقويم مستوى طلبة اجريت هذه الدراسة في جامعة بابل كلية 

سة المعلمين والمعلمات في ضبط النص واكتشاف الخطأ النحوي بلغت عينة الدرا إعدادمعاهد 

( طالبا وطالبة،اما اداة البحث فقد استعملت الباحثة اختبارين تحصيليين االول في ضبط 212)

    .النص والثاني في اكتشاف الخطأ النحوي 

استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية :معامل ارتباط بيرسون،واالختبار التائي ،مربع  

 ت اليها الدراسة:النسبة المئوية، ومن النتائج التي توصلكاي،

 انخفاظ مستوى الطلبة في)ضبط النص واكتشاف الخطأ النحوي(

 جعل فرع اللغة العربية في المعاهد مستقال  -1: ةوقد اوصت الباحث

 (2006،ة)الخفاجيتدريب طلبة المعاهد على ضبط النص واكتشاف الخطأ النحوي   -2

 

 مع الدراسة الحالية : ةموازنة الدراسات السابق

 

( تقويم 2002ت الدراسات السابقة في اهداف مختلفة،اذ هدفت دراسة )الزيدي،جاء -1

وهدفت ،تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في كليات المعلمين ،في قواعد اللغة العربية 

كلية التربية  خيص االخطاء االعرابية لدى طلبة( الى تش2005دراسة )الزوينية،

( 2006وهدفت دراسة)الخفاجية، ،ة االبتدائية االساسية في الموضوعات المقررة للمرحل

في ضبط النص واكتشاف الخطأ  والمعلماتالمعلمين   إعدادتقويم مستوى طلبة معاهد 

، اما الدراسة الحالية فتهدف الى معرفة مدى تمكن طلبة قسم اللغة العربية في النحوي 

 تطبيقها.ية في  فهم المصطلحات النحوية وكلية التربية االساس

 ستعملت الدراسات السابقة منهج البحث الوصفي  وكذلك الدراسة الحالية .ا -2

اجريت الدراسات السابقة على المرحلة الجامعية قسم اللغة العربية عدا دراسة  -3

( فقد اجريت على معاهد اعداد المعلمين والمعلمات اما الدراسة الحالية 2006)الخفاجية،

 .ة الجامعية لالمرحطلبة فقد أجريت على 

( من 239) (2002عيناتها فبلغت دراسة )الزيدي، أعدادتباينت الدراسات السابقة في  -4

( من الطلبة اما دراسة 41( فقد بلغت )2005)الزوينية، الطلبة اما دراسة

( طالبا 63اما الدراسة الحالية فقد بلغت )طالبا وطالبة ( 212( فبلغت) 2006)الخفاجية،

 وطالبة.

معامل ارتباط بيرسون، معامل  : متنوعة إحصائيةقة وسائل استعملت الدراسات الساب -5

صعوبة الفقرة ،ومعامل التمييز،واالختبار التائي ،معادلة فيشر،اما الدراسة الحالية 

 استعملت معامل ارتباط بيرسون ،والوسط الحسابي، والنسبة المئوية.

لعربية واالعرب على وجود ضعف لدى الطلبة في قواعد اللغة ااكدت الدراسات السابقة  -6

عرض النتائج  يتمسوفي ضبط النص واكتشاف الخطأ النحوي ،اما الدراسة الحالية ف

 الفصل الرابع. فيوتفسيرها 
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ان يعتمد التدريسيون اللغة بجاءت توصيات الدراسات السابقة متقاربة فقد اوصت  -7

الجانب  الفصيحة في تدريسهم والى اعتماد طرائق تدريس حديثة ومشوقة ،والتأكيد على

شعرية معربة  وتدريب الطلبة على  وأبيات قرآنية آياتكراس يتضمن  وإعدادالتطبيقي،

د جاءت توصياتها في ضبط النص واكتشاف الخطأ النحوي، اما الدراسة الحالية فق

 الفصل الخامس.

 

 

 الفصل الثالث

 هإجراءاتمنهجية البحث و 
 

يالئم طبيعة البحث ،فهو اليقف عند  ألنهاعتمد الباحث منهج البحث الوصفي ، منهج البحث: 

دالئل الومنها تستخرج االستنتاجات ذات وصف الظاهرة انما يعمل على تنظيم البيانات وتحليلها 

 (134، ص1989 )جابر، والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة.

 ادإعداجراءات  سيشير الباحث في هذا الفصل الى مجتمع البحث وعينته و اجراءات البحث :

 التي استعملها الباحث. اإلحصائيةوتطبيقها والوسائل  أداته

 

: يتمثل مجتمع البحث الحالي بطلبة المرحلة الرابعة من قسم اللغة العربية  اوال / مجتمع البحث

( 46) -( طالبا وطالبة يتوزعون على شعبتين شعبة أ84في كلية التربية االساسية ويتكون من )

( اصبح مجموع مجتمع 6البة وبعد استبعاد عدد الراسبين وعددهم )( طالبا وط38) -وشعبة ب

 ( يبن ذلك.1( طالبا وطالبة وجدول )78البحث )

 (1جدول)

رمز 

 الشعبة

عدد الطلبة  عدد الطلبة 

 الراسبين

 المتبقي

 42 4 46 أ    

 36 2 38 ب   

 78 6 84 المجموع

 

 ثانيا/ عينة الدراسة 

( طالبا وطالبة بواقع 15الباحث عينة استطالعية تكونت من )اختار العينة االستطالعية : -1

( طالب،الستخرج ثبات االداة ،ومعرفة وضوح االختبار والوقت الالزم 7و) ة( طالب13)

 والمعوقات التي قد تواجه تطبيق االختبار . نهع لإلجابة

راسة كله بعد استبعاد العينة االستطالعية اعتمد الباحث مجتمع الد العينة االساسية:  -2

(طالبة موزعين على شعبتين 43( طالباو)20( بواقع)63عينة اساسية فبلغ عدد الطلبة )

 )أ،ب(

 

 اعتمد الباحث االختبار التحصيلي اداة بحث .ثالثا /أداة البحث :

الوسائل المهمة في تقويم تحصيل الطلبة  إحدىحصيلي تيعد االختبار ال االختبار التحصيلي : -1

وتطبيقه  إعدادهلوسائل التقويمية شيوعا في المدارس وذلك لبساطة ،وانه من اكثر ا

 ( 59،ص1990)االمام،

االختبار اجرى الباحث جردا للمصطلحات النحوية التي يدرسها طلبة قسم اللغة العربية  إلعداد و

استبانة خاصة اعدت لهذا لغرض  أودعها( مصطلحا 38ية التربية االساسية ،وقد بلغت )في كل

 .(1ملحق)
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الة ويقصد به ان يقيس صدق االداة :  -2 يعد صدق االختبار شرطاً من شروط ادوات القياس الفع 

 (.399ص،2003االختبار ما وضع الجله )ابو جادو،

( 2( على مجموعة من الخبراء ملحق)1وزع الباحث االستبانة التي تحوي المصطلحات ملحق )

%( من اراء 80لمصطلحات التي نالت نسبة )وبعد جمع االستبانات وتدقيقها اعتمد الباحث ا

 . (3( مصطالحا نحويا ملحق)30الخبراء وقد بلغت )

 

محك يتم  إلىاالختبار الحالي ال يعد من االختبارات المقننة فأنه يحتاج  إنبما  تصحيح االداة: -3

( ولغرض تصحيح 231، ص2009تالفي العيوب المحتملة في التصحيح )ملحم، أساسهعلى 

 ار بنى الباحث محكا وفق الخطوات االتية :االختب

بذلك  ةلكل مصطلح نحوي من خالل الكتب المختص اً أنموذجي اً اعد  الباحث مفهوم - أ

 على مجموعة من الخبراء عرضت (4ملحق )استبانة اعدت لهذا الغرض  وأودعه

 (.2ملحق)

مفاهيم التي التعديالت المالئمة على ال أجرىالخبراء  أراءعلى بعد ان اطلع الباحث    - ب

 (.5وضحت  معاني المصطلحات النحوية ملحق)

الباحث على مجموعة من الخبراء بعد مرور اسبوعين وقد  عرضهالستخرج صدق المحك  - ج

 المحك جاهزا للتطبيق . أصبحبذلك %(  و97نال نسبة اتفاق )

د اما بالنسبة لتصحيح الشواهد فيتم من خالل مدى مطابقتها لمفهوم المصطلح النحوي وق - د

الصحيحة درجة لمفهوم المصطلح ودرجة للتطبيق عليه  لإلجابةن الباحث درجتي أعطى

 . راء المتخصصين في هذا المجال الخب أراءبعد ان اخذ 

 

 : األداةثبات  -4

استعمل الباحث التجزئة النصفية لمعرفة ثبات االداة ،وذلك النها تتالفى عيوب إعادة االختبار 

المفحوصين لالختبار في  لفةإجراء التطبيق االول والثاني،وأ ظروفس فيما يتعلق بعدم ضمان نف

معامل  وإيجادعلى تقسيم فقرات االختبار الى قسمين متكافئين ، األسلوبالمرة ثانية ،ويعتمد هذا 

  (152-151، ص1990،اإلماماالرتباط بين القسمين .)

طالبا وطالبة لحساب الثبات بهذهِ ( 15اعتمد الباحث العينة االستطالعية، والتي بلغت )       

اي  هة والفقرات الزوجية من جهة أخرىمن ج ةطلبالباحث الفقرات الفردية لل جمعوقد الطريقة، 

قسمت هذِه الفقرات على مجموعتين، احداهما تمثل درجات الفقرات الفردية، واالخرى تمثل 

 .(6درجات الفقرات الزوجية. الملحق )

بين درجات الفقرات الفردية  (Pearson)تعمال معامل ارتباط بيرسون وحسب الثبات باس       

 –( ثم صحح بمعادلة )سبيرمان   %53   ودرجات الفقرات الزوجية  وقد بلغ معامل الثبات )

بالنسبة  ( وهو معامل ثبات مقبول   %69  ، فأصبح )(Spearman Brown)براون(، 

 ( 154, 1991.) االمام, لألختبارات غير المقننة

 ثبات التصحيح : -5

تطالعي مستخدما  االتفاق مع الباحث تصحيح االختبار االس أعادوللتأكد من ثبات التصحيح  

%( وعند تطبيق االختبار على العينة االستطالعية 92مصحح اخر * وكانت نسبة الثبات بينهما )

 تأكد الباحث من امور عدة وهي :

،ومعرفة الوقت الذي يستغرقه تعداد الطلبة لالختبار مدى جاهزية االختبار للتطبيق ومدى اس

، انه التوجد صعوبات تعرقل االجابة  رنتائج االختباالطلبة في االجابة عن االختبار ،وأظهرت 

عن االختبار وان تعليمات االختبار كانت واضحة وان الوقت المستغرق من قبل الطلبة في 

 . جاهزة للتطبيق األداة أصبحت وعليه( دقيقة،75و30تراوح مابين ) اإلجابة
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 : لألداةرابعا / التطبيق النهائي 

بعد ان اصبحت االداة جاهزة للتطبيق طبقها الباحث على عينة البحث االساسية وقد صادف يوم 

 اانهو، وقد اختار الباحث هذا التوقيت الن الطلبة في هذا الوقت قد 22/12/2009الثالثاء الموافق 

ويفترض انهم اصبحوا قادرين على فهم حوية المقررة للمرحلة الرابعة جميع الموضوعات الن

 بتطبيق االختبار اجرى الباحث االتي : البدءالمصطلحات النحوية والتطبيق عليها وقبل 

 هيأ الباحث قاعتين لالختبار ليسهل السيطرة على الطلبة المختبرين في وقت واحد. -1

 نفس الورقة. على اإلجابة،وكانت بعدد الطلبة  هيأ الباحث اوراق االختبار -2

استعان الباحث بمجموعة من التدريسيين من قسم اللغة العربية  اشرفوا على قاعتي  -3

 االختبار لمنع حاالت الغش وحرص الباحث على تنظيم قاعتي االختبار بنفسه .

م هنم القلق والخوف لدى الطلبة ، وطلب حاول الباحث ان يجعل جو االختبار طبيعيا اليثير

التي تقع على عاتقهم،  ةوالمسؤولي االجابة الدقيقة ووضح لهم الفائدة المرجوة من االختبار

 ووضح لهم تعليمات االختبار وهي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دكتوراه في النحو ،قسم اللغة العربية/ كلية التربية االساسية ،*أ.م.د سعد حسن عليوي 

 عامل الخوف واالرتباك. إلزالةعدم ذكر االسم، وذلك  - أ

 نفس ورقة االختبار. اإلجابة في - ب

 والعناية بحسن الخط ونظافة الورقة. اإلجابةالدقة في  - ت

 

 والحسابية: اإلحصائيةالو سائل خامسا/

  Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون: ) -1  

 التجزئة النصفية: استعمل في حساب معامل ثبات االختبار بطريقة      

 )مج س( )مج ص( –ن مج س ص                    

 ر = 

] ن مج س            
2

)مج س( – 
2

[] ن مج ص
2
)مج ص( – 

2
] 

 

 إذ تمثل:

 )ر(  معامل ارتباط بيرسون.

 ينة)ن( عدد أفراد الع

 )س( قيم المتغير األول

 (145: 1990)ص( قيم المتغير الثاني                    )فيركسون،

 

 معادلة سبيرمان _ بروان  -2

 استعملت هذه الوسيلة لحساب ثبات االختبار .

 

 =       11ر

 

 

 = معامل االرتباط بعد التصحيح . 11ر

 ( 154, 1990)االمام,                      = معامل االرتباط بعد التصحيح .              ر

 

  

 

 ر 2

1+
 ر
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 وسط الحسابي : استعمله الباحث الستخراج متوسط الدرجات  -3

 

 = مجموع الدرجات 

 ـــــــــــــــــــــــــــ   

 عدد االفراد    

 

 : إليجادالنسبة المئوية :استخدمها الباحث  -4

 نسبة الطلبة الناجحين والراسبين. - أ

 نسبة اجابات الطلبة على كل مصطلح نحوي. - ب

 الذين استعملوا الشواهد الحية من المؤلفة في التطبيق. نسبة الطلبة - ت

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها
 

 البحث  أهدافيتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج وتفسيرها في  ضوء 

 وتفسيرها : األولنتائج الهدف  أوال/ عرض

لغة العربية في كلية التربية االساية من فهم المصطلحات النحوية مدى تمكن طلبة قسم ال

 وتطبيقها .

 : األتي أجرىبعد ان طبق الباحث أداة البحث على عينة الدراسة 

 ( الذي اعده الباحث )المحك)صحح اجابات الطلبة وتحقق من ثبات التصحيح على وفق  -1

 قل درجة)صفر( .( وا60درجة للمحك ) اعلىاالنموذجية ( وكانت  اإلجابة

استخرج الباحث المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة والمتوسط الفرضي لالختبار المتمثل  -2

: بلغ متوسط درجات الطلبة في  وفيما يأتي تفصيل ذلك  ،بدرجة النجاح الصغرى 

( وقد انحصرت درجات الطلبة 30( وهو اقل من المتوسط الفرضي )21,079االختبار )

%( ،وبلغ 36,50(  ونسبتهم )23بلغ عدد الطلبة الناجحين ) إذ( 7 ملحق)( ،9و35بين )

 ( يبن ذلك .2%(  وجدول )63,49( ونسبتهم )40عدد الطلبة الراسبين )

 

 (2جدول )

عدد أفراد 

 العينة

عدد 

 الناجحين

نسبتهم 

 المئوية

عدد 

 الراسبين

نسبتهم 

 المئوية

متوسط 

 درجات الطلبة

المتوسط 

 الفرضي

63 23 36,50% 40 63،49% 21,097 30 

  

ربية في كلية التربية اظهرت النتائج ضعف طلبة قسم اللغة الع تفسير نتائج الهدف االول :*

 ويرجع الباحث سبب ذلك الى ما يأتي :فهم المصطلحات النحوية وتطبيقها  االساسية في

يكتفي صاحبه  ألياحفظ المصطلحات النحوية دون فهم معانيها ومعرفة وظيفتها حفظا  -1

، 28من القدرة على التمثيل )الشنطي واخرون، ص هوال يمكنبالترديد دون استيعاب 

1995 .) 

عدم اهتمام الكتب النحوية المعتمدة في التدريس في شرح المصطلحات النحوية وبيان  -2

 معانيها.

اغفال الكثير من التدريسيين ومن خالل استطالع الباحث الراء بعض الطلبة تبين  -3

طلحات النحوية للطلبة فضال عن قلة اهتمامهم في التمييز بين معاني المص توضيح
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من جهة وبين المصطلحات النحوية والصرفية من جهة  المصطلحات الكوفية والبصرية

  .أخرى

لطلبة في فهم من خالل استطالع الباحث الراء بعض التدريسيين حول سبب ضعف ا -4

ي مستوى الطلبة بشكل عام تدن إلىذلك  أوعزواتطبيقها فقد المصطلحات النحوية و

قلة الوقت المخصص للتدريس بسبب نظام )الكورس( الذي تعتمده كلية  ،زيادة على

 . وزمنبمنهج  م من التوسع بالمادة النهم محددونال يمكنهفالتربية االساسية 

وقلة مواكبتها للتطور الحاصل  قدم الطرائق التدريسية المستعملة في تدريس مادة النحو -5

 التدريس . في طرائق

 

 ثانيا/ عرض نتائج الهدف الثاني وتفسيرها 

النتائج  عرض الباحثيكل مصطلح نحوي : سوف  دد الطلبة ونسبتهم في اإلجابة عنما ع

كل مصطلح نحوي مرتبة ترتيبا تنازليا من اعلى نسبة اجابة الى ادنى  المتحققة في االجابة عن

 ( يوضح ذلك .2نسبة اجابة وتفسيرها وجدول )

 

 (3جدول )

 

عدد الطلبة الذين أجابوا  المصطلح النحوي ت

 عليه بصورة صحيحة

 نسبتهم المئوية

 %84,2 53 الفاعل -1

 %76,2 48 االسم المبني -2

 %76,2 46 اإلشارةاسم  -3

 %69,9 44 تاء الفاعل -4

 %69,9 44 نون النسوة -5

 %68،3 43 نون التوكيد -6

 %65،1 41 النداء -7

 %61,9 39 المتكلمضمير  -8

 %61,9 39 ضمير المخاطب -9

 %60,4 38 نائب الفاعل -10

 %57,2 36 الضمير المستتر -11

 %52,4 33 العطف -12

 %50,8 32 االستفهام -13

 %50,8 32 الجزم -14

 %50,8 32 األفعال المتصرفة -15

 %47,7 30 الظرف -16

 %47,7 30 النفي -17

 %46 29 التعجب -18

 %44,5 28 االستثناء -19

 %39,7 25 نون الوقاية -20

 %36,6 23 الشرط -21

 %33,4 21 المصدر -22

 %33,4 21 النعت -23



 2011تموز /    التربية األساسية / جامعة بابل              كلية مجلة                    5العدد /      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 329 

 %30.2 19 نواسخ االبتداء -24

 %26,9 17 البدل -25

 %23,9 15 المقاربة أفعال -26

 %20,7 13 افعال القلوب -27

 %15,9 10 الموصول الحرفي -28

 %7,9 5 جلهألالمفعول  -29

 ـــ ـــ ضمير الشأن 30

 

سيفسر الباحث نتائج إجابات الطلبة التي لم تحصل على نسبة : تفسير نتائج الهدف الثاني* 

 وفي ما يأتي تفصيل ذلك :%( فما دون 50)اقل من إجابة

%( وهي نسبة منخفضة عن 47,7ونسبة مئوية )(30)حصل على تكرار  الظرف : -1

حث ان ذلك يعود الى عدم وجود تعريف محدد لمعنى ارى البالحد االدنى للتكرار وي

وبيان كل قسم وهذا الظرف في الكتاب المقرر للدراسة اذ اكتفى الباحث بتقسيمه 

يضيف صعوبة اخرى الى فهمه اذ انه موضوع متشعب حيث ينقسم الى ظرف 

سة مختص والمبهم وتتفق هذه الدرامكان وينقسم االخير على قسمين الظرف وزمان 

 (.84,ص2006)الخفاجي,ة ( ودراس56,ص2002مع دراسة )احمد,

 

%( وهي نسبة منخفضة عن 47,7( ونسبة مئوية )30حصل على تكرار) النفي :  -2

موضوع النفي موضوع واسع فمنه نفي  إن حثاللتكرار ويرى الب األدنىالحد 

ستعمال الجملة الفعلية ومنه نفي الجملة االسمية ولكٍل ادوات خاصة ولكل اداة ا

والتدخل ضمن عنوان  عريف وهي موزعة على الكتاب المعتمد في التدريسوت

لح النفي وجود اسلوب النفي ،وما يزيد صعوبة تحديد تعريف عام يشمل مصط

 تشعبات كثيرة له . 

 

%( وهي نسبة منخفضة ربما يعود 46( وبنسبة مئوية )29جاء بتكرار ) التعجب : -3

أ بشرح صيغة التعجب دون بيان اهمية التعجب السبب الى ان مدرس المادة يبد

 ومعناه وداللته في الجملة فيصعب على الطالب اعطاء مفهوم دقيق لصيغة التعجب . 

 

%( وهي نسبة منخفضة ربما 44,5( وبنسبة مئوية )28جاء بتكرار ) : االستثناء : -4

ات االستثناء كبيرة في بيان ادو اً يعود السبب في ذلك الى ان التدريسيين يبذلون جهود

من المستثنى منه دون بيان المعنى االصطالحي لمفهوم وانواعه وتميز المستثنى 

النحو  ه الطلبة في مادةيدرس ءاالستثناء فضال عن ذلك فأن موضوع االستثنا

واتفقت هذه الدراسة في اعطاء مفهوم محدد له ، اخرى والبالغة مما يشكل صعوبة

%( ودراسة 71نت نسبة االخطاء فيه)( حيث كا1995)الجبوري،مع دراسة 

 %( .39( حيث كانت نسبة االخطاء فيه )2006)الخفاجي،

 

%( وهي نسبة متدنية ويرى 39,7( وبنسبة مئوية )25جاء بتكرار) نون الوقاية : -5

زيادة  يميزون بين أنواع النون الباحث ان سبب ذلك يعود الى ان كثير من الطلبة ال

غيرها من أنواع النون االخرى في تركيب الجملة و قلة على اندماج نون الوقاية مع 

    .أو اغفال بعض التدريسيين شرحه معرفة الطلبة بمعنى )الوقاية(
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%( وهي نسبة متدنية ويرى الباحث 36,6( وبنسبة مئوية )23جاء بتكرار) الشرط : -6

ان سبب ذلك يعود الى ان الكتاب النحوي المعتمد في التدريس تحدث عن ادوات 

بشكل منفصل ولم يتحدث عن اسلوب الشرط كمفردة مستقلة مما ادى الى  لشرطا

و العربي فضال عن انه موضوع اغفال بعض التدريسيين بيان مفهوم الشرط في النح

 البالغة وعلم النحو.  يدرس في

 

%( وهي نسبة متدنية 33,4( وبنسبة مئوية )21بلغ تكرار االجابة فيه ) المصدر : -7

لم يستوعبوا الموضوع استيعابا يؤمن لهم  بب في ذلك الى ان الطلبةوربما يعود الس

 وندرة وروده في الدرس النحوي .ه عدم الخطأ فيه لقلة تكرار

 

منخفضة %( وهي نسبة 33,4( وبنسبة مئوية )21بلغ تكرار االجابة فيه ) النعت : -8

فة والحال خلط الطلبة بين مفهومي )النعت( الص وربما يعود السبب في ذلك الى جدا

( 1995فكثيرا ما يقع الخطأ والخلط بينهما وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )الجبوري،

( اذ بلغت نسبة الخطأ فيه 2006%( ودراسة )الخفاجي,55اذ بلغت نسبة الخطأ فيه )

(87 )%. 

 

%( وهي نسبة متدنية جدا 30,2وبنسبة مئوية) (19: جاءت بتكرار )نواسخ االبتداء -9

 إغفال هذا المصطلح في الكتب النحوية و ندرة ورودالى  ذلك يعود ولعل  السبب في

مجموعة من المصطلحات كثير من الطلبة الى ان هذا مصطلح عام يدخل ضمنه ال

تعريف شامل لنواسخ  النحوية فضال عن ان بعض التدريسيين يغفلون عن اعطاء

 االبتداء.

سبة متدنية جدا ويرى %( وهي ن26.9( وبنسبة مئوية )17جاء بتكرار ) البدل: -10

التوابع وبالخصوص موضوع البدل  إعطاءالباحث ان سبب ذلك يرجع الى عدم 

, وقد يكون التشابه بينهم  األمثلةاالهتمام الكافي من الشرح والتوضيح من خالل 

يشكل صعوبة امام الدارسين في اعطاء مفهوم دقيق لكل منها, وتتفق هذه الدراسة 

%( , ودراسة 73حيث كانت نسبة الخطأ في )(1995مع دراسة)الجبوري,

 %( .78( حيث بلغ نسبة تكرار الخطأ فيه )2006)الخفاجي,

 

%( وهي نسبة متدنية 23,8( وبنسبة مئوية )15بتكرار ) جاءت المقاربة: أفعال -11

جدا ولعل السبب في ذلك يعود الى صعوبة تحديد مفهوم واضح الفعال المقاربة الن 

 على تقسم اب تسمية الكل بالجزء حيث ان افعال المقاربةهذا المصطلح اطلق من ب

مادل على االنشاء،  -3مادل على الرجاء، -2،المقاربة مادل على -1:ثالثة اقسام

ونها نواسخ ابتداء، مما شكل كزيادة على ذلك انها تدخل على الجملة االسمية 

 صعوبة جديدة لمفهومها.

 

%( وهي نسبة 20,7سبة مئوية )( وبن13حصلت على تكرار ) القلوب: أفعال -12

الطلبة اللغوية  أنشطةمتدنية جدا ،وربما يعود السبب الى قلة استعمال هذه اللفظة في 

ى ان افعال القلوب متشعبة حيث تنقسم الى شرح الدرس ،زيادة زيادة عل وأثناء

متصرفة وغير متصرفة والمتصرفة تختص بااللغاء والتعليق وهذا يصرف اذهان 

 .وأعمالهافي بيان تقسيماتها  واالنشغالاالهتمام في معنى المصطلح الطلبة عن 
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%( وهي نسبة 15،9( ونسبة مئوية)10حصل على تكرار ) الموصول الحرفي: -13

حث ان سبب ذلك يرجع الى عدة اسباب منها ان شارح االلفية متدنية جدا ويرى البا

ن الموصول ذكر الموصول الحرفي دون التحدث بتفاصيله مكتفيا بالتحدث ع

دة وترد الموصوالت الحرفية تشترك مع ابواب نحوية ع ان االسمي ،فضال عن

ٍٍ متعددة ،وان شهرة  الموصول االسمي لكثرة استعماله في النشاطات اللغوية لمعاٍن

 طلبة عنه.صول الحرفي مما ادى الى اغفال الغلبت على المو

 

%( وتدل هذه 7,9ة )( ونسبة المئوي5حصل على تكرار )المفعول الجله : -14

 إغفال إلىود يعمستوى الطلبة لعل السبب في ذلك  فيير النسبة على انخفاض كب

قلة ورود المفعول  عنتعريف لكل نوع من المفاعيل فضال  إعطاء نالتدريسييبعض 

اللغوية وقلة تكراره على مسامع الطلبة في الدروس النحوية  تالجله في االستعماال

 اإلجابات .(حيث بلعت نسبة2002،ة )الخفاجي اسوتتفق هذه الدراسة مع در

 %(73,58الخاطئة)

 

 إعطاء درة الطلبةلم ,يحصل على أي تكرار وهذا يدل على عدم ق الشأن: ضمير -15

ندرة  عدة منها أسبابالى م الباحث سب علمعنى لهذا المصطلح وهذا عائد وح

 نتدريسييالمن قبل  اللغوي اتوقلة استعماله في النشاط في كتب النحو هورود

 .والطلبة 

 

  ثالثاً / عرض نتائج الهدف الثالث وتفسيرها :
 

نسبة  الطلبة الذين طبقوا على المصطلحات النحوية بشواهد حية)ايات قرانية، وابيات شعرية(  ما

 وشوهد مؤلفة.أ

 (4جدول رقم )

 

 ؤلفة في التطبيقالطلبة الذين استعملوا شواهد م الطلبة الذين استعملوا شواهد حية في التطبيق 

 نسبتهم عددهم نسبتهم عددهم

7 11,2% 56 88,8% 

  

(ونسبتهم 7د حية في التطبيق )شواه عدد الطلبة الذين استعملوا أن أعالهيتضح من الجدول 

% 88.8( ونسبتهم 56وان عدد الطلبة الذين استعملوا شواهد مؤلفة في التطبيق )( % 11.2)

واالبيات القرآنية  لآلياتل الطلبة في استعمال الشواهد الحية كبير من قب إخفاقوهذا يدل على 

 : االتية األسبابالشعرية في التطبيق ويعزو الباحث ذلك الى 

 

على الطلبة في حفظ الشواهد الحية الموجودة في الكتب  التدريسيينقلة تأكيد بعض  -1

 النحوية.

 د الحية اثناء التدريس .اعتماد بعض التدريسيين االستشهاد بشواهد مؤلفة دون الشواه -2

 قلة التأكيد على الجانب التطبيقي اثناء الدرس. -3

 صعوبة بعض الشواهد الحية من حيث المعنى يؤدي الى قلة اقبال الطلبة على حفظها. -4
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وباالخص الشواهد  ان الكثير من االسئلة النحوية التنمي الجانب التطبيقي لدى الطلبة -5

  الحية.

ن فهم المصطلحات النحوية وربطها بالشواهد الحية المناسبة عدم قدرة كثير من الطلبة م -6

 لها. 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والمقترحات والتوصيات
 

 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي :  االستنتاجات : 

 

اهتمام كثير من التدريسيين في بيان معاني المصطلحات النحوية واعطاء مفهوم  قلة -1

 . محدد لكل منها

 اختالط كثير من مفاهيم المصطلحات النحوية على الطلبة. -2

 ضعف الطلبة في استعمال الشواهد الحية في التطبيق. -3

 التمكن في فهم المصطلحات النحوية والتطبيق عليها. لم يصل اغلب الطلبة الى -4

 فهم المصطلحات النحوية يصعب من عملية اإلعراب لدى الطلبة.في  ان ضعف الطلبة -5

 

 الباحث بما يأتي : أوصى: التوصيات

 

ضرورة وصول الطلبة الى درجة التمكن من فهم  المصطلحات النحوية وتطبيقها النه  -1

 يسهل على الطلبة التمكن من االعراب.

 من المهم ان يؤكد التدريسيون على الطلبة في فهم المصطلحات النحوية وتطبيقها . -2

 موضوع.لحية في كل عة كبيرة من الشواهد اضرورة ان يحفظ الطلبة مجمو -3

يسهل على  لحات النحوية في خرائط بيانية لكيضرورة ان يبوب التدريسيون المصط -4

 مها .هالطلبة ف

 ان يدرب التدريسيون الطلبة على كيفية استعمال المصطلح النحوي في االعراب. -5

الطلبة الى بان ينوع التدريسيون في الطرائق التدريسية واالنشطة الصفية لكي يصلوا  -6

 جة التمكن في مادة النحو.در

 المقترحات :

 إجراء دراسة مماثلة على كليات اآلداب . -1

 إجراء دراسة مماثلة على كليات التربية . -2

تطبيقها وإجراء دراسة للكشف عن اسباب ضعف الطلبة في فهم المصطلحات النحوية  -3

 في كلية التربية االساسية. 

 

 والمراجع المصادر
 

، تحقيق احمد عبد الستار الجواري ،وعبدهللا لمقّرباابن عصفور،علي بن مؤمن . -1

 م.1986’الجبوري،مط العاني،بغداد ،وزارة االوقاف والشؤن الدينية

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 3،طعلم النفس التربوي.ابو جادو،صالح محمد علي  -2

 .2003،عمان ، االدن،
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ى تالمذة المرحلة االبتدائية النحوية الشائعة لد األخطاءأحمد ،عبد الحسن عبد االمير.  -3

جامعة  ،في العراق ومقترحات عالجها)رسالة ماجستير غير منشورة( كلية التربية

 2002 بغداد

،مط دار الحكمة للطباعة  التقويم والقياساالمام ،مصطفى محمود ،واخرون . -4

 .1990والنشر،بغداد،

 .1965ة،،مكتبة االداب ،القاهر1ط، الت اللغة العربيةكمش.تيمور،محمود  -5

،مط مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر،جابر عبد الحميد ،واحمد خيري كاظم . -6

 .1989دار النهضة العربية،مصر ،

اللغة العربية في  أقساملدى طلبة  اإلعرابية األخطاءالجبوري،عمران جاسم حمد ، -7

ابن  ربية،كلية الت رة للمرحلة االبتدائيةكليات التربية ،في الموضوعات المقر

 1995رشد/جامعة بغداد،)اطروحة دكتوراه غير منشورة(

 .1975،مط دار المعارف، مصر ،5،ط النحو الوافيحسن، عباس.  -8

.تقويم مستوى معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في ضبط الخفاجي ،زينة فاضل مهدي  -9

غير  ،كلية التربية االساسية/جامعة بابل )رسالة ماجستيرالنص واكتشاف الخطأ النحوي

 .2006منشورة( 

المصطلح البالغي في معاهد التنصيص على شواهد محمد خليل .الخاليلة، -10

،مط، عالم الكتب الحديث ،اربد،  1ه ،ط963لعبد الرحيم العباس ،ت،التلخيص

 .2006االردن

،مط عالم 1،ط    التدريس المعاصرة وأساليب طرائق. الربيعي ،محمود داوود سلمان  -11

 .2006االردنالكتب الحديث،اربد، 

األخطاء اإلعرابية لدى طلبة قسم اللغة العربية في .الزويني ، ابتسام صاحب موسى  -12

،كلية التربية كلية التربية األساسية في الموضوعات النحوية المقررة للمرحلة االبتدائية 

 2005 األساسية / جامعة بابل، )رسالة ماجستير غير منشورة(.

م تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في كليات المعلمين تقويرائد رسم يونس ،الزيدي ،  -13

)رسالة ماجستير غير 2002،كلية المعلمين /جامعة المستنصرية، العربية اللغةفي قواعد 

 منشورة(.

،مط دار الشروق عمان تدريس المواد االجتماعية أساليبالسكران ،محمد .  -14

 .2002االردن،

,مط دار الطباعة  كالت والحلول(النحو العربي )المشالشنطي ،محمد واخرون . -15

 .1995االسالمية للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،

، مط  تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري.عباينة ، يحيى  -16

 .2006عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،بيروت، 

لغة العربية في المرحلتين االتجاهات الحديثة في تدريس ال.عصر ،حسين عبد الهادي  -17

 .2002مط النهضة ، مصر،  , االعدادية والثانوية

،مط مركز الكتاب 2،ط .المرجع في تدريس اللغة العربيةعطا ،ابراهيم محمد  -18

 .2006للنشر،القاهرة،

،ترجمة د. هناء  التحليل االحصائي في التربية وعلم النفسفيركسون ،جورج أي . -19

 .1990ة والنشر ،بغداد ،العكيلي ،دار الحكمة للطباع

حتى اواخر القرن الثالث  المصطلح النحوي نشأته وتطوره. القوزي ،عوض محمد  -20

 .1981، مط عمادة شؤن المكتبات ، جامعة الرياض السعودية ، الهجري

،مط دار ما  والتكويني تقييم تعلم الطالب التجميعيمادوس ،جورج ف ،واخرون . -21

 .1983كجروهيل للنشر ن القاهرة ،
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 ،مط ارام للدراسات والنشر والتوزيع 1،طمهارات اللغة العربيةمصطفى ،عبد هللا علي . -22

 .1994،عمان ن

، مط دار المسيرة 4،ط القياس والتقويم في التربية وعلم النفسملحم ، سامي محمد . -23

،2009. 

gt basketball skills using and tau –m,comparison of stuents black . -23

1992 (journol ofteachiny in physic cal) ry learning methodsnon maste

p235.  

 

 

 المالحق
 (1ملحق  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة بابل       

 كلية التربية األساسية    

  قسم العلوم التربوية والنفسية 

 المصطلحات النحوية المالئمة لالختبار رأراء الخبراء في اختيا

 استبانةم/ 

 المحترم  ...........ستاذ الفاضل ......................................................اال

 تحية طيبة : 

)مدددى تمكددن طلبددة قسددم اللغددة العربيددة فددي كليددة التربيددة االساسددية مددن فهددم يدددرس الباحددث 

يدتم اختيدار مجموعدة مدن المصدطلحات النحويدة ويتطلب البحدث  المصطلحات النحوية وتطبيقها(

الباحدث علديكم مجموعدة مدن ،ولما تتمتعون به من خبرة واماندة علميدة يعدرض اختبار الطلبة فيها

بوضدع عالمدة )    ( امدام مدا ترونده مناسدبا ،  المناسدب منهدايرجدى اختيدار  المصطلحات النحوية

 ولكم الشكر الجزيل .

المصطلح  ت

 النحوي

المصطلح  ت غير صالح صالح

 النحوي

 غيرصالح صالح

االسم  -1

 المبني

اإلعراب  -20  

 على المحل

  

اسم  -2

 اإلشارة

   التنوين -21  

   االشتغال -22   الفاعل  -3

   التنازع -23   تاء الفاعل -4

   الشرط  -24   نون التوكيد -5

   المصدر -25   نون النسوة -6

نائب  -7

 الفاعل

   النعت -26  

الضمير  -8

 المستتر

نواسخ  -27  

 بتداءاال

  

ضمير  -9

 المتكلم

   البدل -28  

ضمير  -10

 المخاطب

الموصول  -29  

 الحرفي
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المفعول  -30   النداء -11

 ألجله

  

ضمير  -31   االستفهام -12

 الشأن

  

األفعال  -32   العطف -13

 المتصرفة

  

أفعال  -33   الجزم -14

 المقاربة

  

أفعال  -34   الظرف -15

 القلوب

  

   اإلتباع -35   النفي -16

 اإلعراب -36   التعجب -17

 على المحل

  

   القسم -37   االستثناء -18

   اإلخبار  -38   نون الوقاية -19

 

 

 (2ملحق)

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عليهم تاالستباناالخبراء الذين تم عرض  أسماء

 

 مكان العمل االختصاص االسم ت

 

 الجامعة الكلية

التربيددددددددددددددددددددددة  لغة النجار علي .د اسعد محمدأ -1

 األساسية

 بابل

صددددفي  التربيددددة لغة أ.د صباح عباس السالم -2

 الدين

 بابل

طرائق تدريس اللغة  أ.د عمران جاسم حمد -3

 العربية

التربيددددة صددددفي 

 الدين الحلي

 بابل

صددددفي  التربيددددة مناهج ا.م.د تركي خباز البيرماني -4

 الدين

 بابل

صددددفي  التربيددددة القياس والتقويم يع حماديأ.م.د حسين رب -5

 الدين

 بابل

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د حمزه عبد الواحد -6

 العربية

التربيددددددددددددددددددددددة 

 األساسية

 بابل

 التربيددددددددددددددددددددددة ونحو لغة أ.م.د سعد حسن عليوي -7

 األساسية

 بابل

صددددفي  التربيددددة لغة أ.م.د صباح عطيوي -8

 الدين

 بابل

التربيددددددددددددددددددددددة  نحو أ.م.د عبد الستار مهدي -9

 األساسية

 بابل
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الدراسدددددددددددددددات  لغة ونحو أ.م.د عبد الوهاب -10

 القرآنية

 بابل

صددددفي  التربيددددة القياس والتقويم أ.م.د فاهم حسين الطريحي -11

 الدين

 بابل

طرائق تدريس اللغة  م. حمزه هاشم السلطاني -12

 العربية

صددددفي  التربيددددة

 الدين

 بابل

س اللغة طرائق تدري م. جالل عزيز فرمان -13

 العربية

التربيددددددددددددددددددددددة 

 األساسية

 بابل

طرائق تدريس اللغة  م. عدنان عبد طالك -14

 العربية

 الكوفة التربية للبنات

 

 

 (3ملحق)

 % فما فوق70المصطلحات التي اتفق عليها الخبراء ونالت نسبة 

 

 المصطلح النحوي ت المصطلح النحوي ت المصطلح النحوي ت

 الموصول الحرفي -25 العطف -13 االسم المبني -1

 ألجلهالمفعول  -26 الجزم -14 اسم االشارة -2

 ضمير الشأن -27 الظرف -15 الفاعل  -3

 األفعال المتصرفة -28 النفي -16 تاء الفاعل -4

 أفعال المقاربة -29 التعجب -17 نون التوكيد -5

 أفعال القلوب -30 االستثناء -18 نون النسوة -6

   نون الوقاية  -19 نائب الفاعل -7

   الشرط  -20 الضمير المستتر -8

   المصدر -21 ضمير المتكلم -9

   النعت -22 ضمير المخاطب -10

   نواسخ االبتداء -23 النداء -11

   البدل -24 االستفهام -12

 

 

 

 (4ملحق)

 بناء محك للتصحيح

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة بابل         

 ية األساسية كلية الترب   

  قسم العلوم التربوية والنفسية 

 

    

 المصطلحات النحوية المالئمة لالختبار رأراء الخبراء في اختيا     
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 استبانهم/ 

 

 االستاذ الفاضل ......................................................  المحترم

 

 تحية طيبة : 

العربية في كلية التربية األساسية من فهم  مدى تمكن طلبة قسم اللغةيدرس الباحث )

ويتطلب البحث بناء محك )إجابة أنموذجية( يتم على اساسها  المصطلحات النحوية وتطبيقها(

التصحيح ،ولما تتمتعون به من خبرة وامانة علمية يعرض الباحث عليكم مجموعة من اإلجابات 

( امام الحقل المناسب ، ولكم الشكر  √ )        االنموذجية لكل مصطلح راجيا منكم وضع عالمة

 الجزيل .

 الباحث

 

 (5ملحق)

 

 تعاريف المصطلحات النحوية بصيغتها النهائية

ماشبه الحرف شبها قويا يدنيه هو الذي يالزم حالة واحدة في االعراب وذلك  االسم المبني : -1

 منه .

 بجزم . لغة القطع ،الحالة التي تختص بالفعل المضارع عندما يسبق الجزم : -2

 ما ليس له صورة في اللفظ بل ينوى فيه ويقدر واليكون اال مرفوعا .الضمير المستتر : -3

 يأتي بصيغة انا واياياسم مبني دل  وضعا على المتكلم ضمير المتكلم : -4

 اسم مبني دل  وضعا على المتكلم يأتي بصيغة انت واياك ضمير المخاطب : -5

 ر مابعدهضمير غائب يتقد م جملة ويفسضمير الشأن : -6

لفظ يتبع الموصوف في اعرابه تخصيصا له بذكر معنى في الموصوف او في شيء  النعت : -7

 من سببه وذلك المعنى عرض للذات الزم له .

وهي التاء التي تلحق الفعل الماضي وتقوم مقام الفاعل وتكون مضمومة للمتكلم  تاء الفاعل : -8

 ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة

 مر لغرض التوكيد .نون تلحق الفعل المضارع واال نون التوكيد : -9

هي النون التي تلحق الفعل الفعل الماضي والمضارع واالمر وتدل على نون النسوة : -10

 جماعة النسوة

 هو ما يؤول مع ما بعده بمصدر . الموصول الحرفي : -11

 بأطراد . (في )اسم منصوب يدل على زمان او مكان ويتضمن معنى الظرف : -12

تلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحدة من ثالثة : الفعل مكسورة نون  ة :نون الوقاي -13

 المتصرف، اسم الفعل ،الحرف.

 تابع لما قبله يتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف. العطف : -14

 

 عن ترك الفعل وله ادوات خاصة مثل )ما،ال،ليس..الخ(  اإلخبارالنفي: -15

قاييس المعتادة بأمر يخفى سببه او النه مخالف للر انفعال يعرض للنفس عند الشعو:التعجب -16

 ويأتي على صيغتين ما أفعله وأفعل به.
 

وقوع بين شيئين اوال طلب حصول صورة الشيء في الذهن فان كانت نسبة  االستفهام: -17

 وقوعها فهو التصديق واال فهو التصور.

 منزل الداخل .اخراج باال او احدى اخواتها لما كان داخال او منزال االستثناء : -18
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تعليق حصول مضمون جملة ،هي جملة جواب الشرط بحصول مضمون جملة  الشرط : -19

 اخرى هي جملة الشرط .

 اسم الحدث الجاري على الفعل اليقترن بزمن.المصدر : -20

هو الدعاء بأرفع الصوت وقد نداه ونادى به وناده منادى ونداء اوهو دعاء النداء : -21

 اشهرها )أ،ويا،واال،..الخ(المخاطب ليصغي اليه وله ادوات 

 رفعا ونصبا حسب صورة ذلك الناسخ .هي التي تغير صورة المبتدأ نواسخ االبتداء: -22

هي االفعال الدالة على الحدث والزمان ويأتي منها الفعل الماضي  المتصرفة : األفعال -23

 والمضارع واالمر واسم االفاعل واسم المفعول..الخ

 اطنية وليست ظاهرة حسي ة نحو علم، ظن ،خال قلبية ب أفعالهي القلوب : أفعال -24

 او اخذا فيه  ما وضع لدنو الخبر رجاءا او حصوالً  المقاربة : أفعال -25

ويأتي اسم مرفوع قبله فعل تام اوما يشبهه وهذا السم هو الذي فعل الفعل او قام به الفاعل : -26

 .اما صريح او مؤول

ف فاعله للتجهل به ويأتي من المفعول هو االسم الصريح او المؤول الذي حذ نائب الفاعل: -27

 به او المصدر او الظرف .

 حاضر حضورا عينيا.وضع لمشار اليه اسم مظهر دل   : اإلشارةاسم  -28

هو االسم المنتصب بعد الواو الكاثية بمعنى )مع( المضمن معنى المفعول  الجله :المفعول  -29

 به .

 التابع لما قبله المقصود الحكم بال واسطة البدل : -30

 

 

 

 

 (6ملحق )

 بطريقة التجزئة النصفية األداةدرجات ثبات 

 درجات ص درجات س الدرجة الكلية ت     

1- 38 16 22 

2- 35 17 18 

3- 34 19 15 

4- 32 17 15 

5- 30 13 17 

6- 30 15 15 

7- 29 13 16 

8- 29 14 15 

9- 28 15 13 

10- 26 12 14 

11- 25 11 14 

12- 25 13 12 

13- 24 13 11 

14- 23 12 11 

15- 20 9 11 

 219 209 428 المجوع
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 (7ملحق)

 درجات الطلبة في االختبار النهائي ومتوسط الدرجات

  

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1- 35 17- 27 33- 21 49- 15 

2- 34 18- 27 34- 20 50- 15 

3- 32 19- 26 35- 20 51- 14 

4- 32 20- 26 36- 19 52- 14 

5- 31 21- 25 37- 19 53- 13 

6- 31 22- 25 38- 18 54- 13 

7- 31 23- 25 39- 18 55- 13 

8- 30 24- 24 40- 18 56- 12 

9- 30 25- 23 41- 17 57- 12 

10- 29 26- 23 42- 17 58- 11 

11- 29 27- 23 43- 17 59- 11 

12- 29 28- 22 44- 17 60- 11 

13- 28 29- 22 45- 16 61- 10 

14- 28 30- 21 46- 16 62- 8 

15- 27 31- 21 47- 15 63- 9 

16- 27 32- 21 48- 15   

 

  1328المجموع / 

 21,079الوسط الحسابي / 

 حيث

 س تمثل درجات الفقرات الزوجية. 

 ص تمثل درجات الفقرات الفردية.

 

 209مج س = 

 219مج ص = 

 3007= 2مج س

 3321= 2مج ص

 3109ص = × مج س 

 

 %72ر نصفي  = 

 %83= ر كلي  
 


