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 بة قسمي المغة العربية ستوى طمم
 جامعة بابل في مادة النحو صفي الدين الحمي واآلداب كميتي التربية في
 ابتسام صاحب موسى الزويني . عمران جاسم حمد الجبوري     م. د.أ

 كمية التربية       جامعة بابل/ كمية التربية األساسية جامعة بابل/    
 الفصل األول

 : البحث مشكمة: أوال
 الخط، واألخطاء رداءة مف يبدأ شامؿ بضعؼ األزمة ىذه وتتمثؿ يـو بعد يوما تزداد خانقة أزمة مف تعاني العربية مغةال إف
 في بالتعبير وينتيي( اإلعراب قواعد) النحو في الشديد بالضعؼ ويمر وقراءة كتابة لمحركات الصوتي بالمدلوؿ والجيؿ، اإلمالئية

 ( ٖٓٔص: ٕٗٓٓ: نبوي) ومفيومة مستقيمة جمؿ
 مف كثيرة أعدادا إف بؿ، كثيرا صاحبو يحرج عجزا وتعكس، متدنية العربية المغة في المدارس لخريجي التعميمية فالحصيمة

الضعؼ مما يعني اف المناىج القائمة والطرؽ المتبعة في تعميميا وتعمميا ليست قادرة عمى  ىذا مف يعانوف الجامعات خريجي
  ٓ( ٓ٘: صٕٚٓٓى: تحقيؽ المطموب منيا )مصطف

 والميني التخصصي اإلعداد بضعؼ التصريحإلى  أيضا تدريسيا وطرائؽ العربية بالمغة المتخصصيف بعض ما دعا وىذا
 ٓ( ٕٗٔ: صٜٚٛٔمغمي:  أبو) العربية المغة بدراسة المتخصصيف الطمبة لمعظـ

 واإلفادة فيمو عمى قدرتيـ وعدـ، العربي نحوال في التعميـ مراحؿ جميع في الطمبة ضعؼ مف الشكوى ارتفعت ذلؾأثر  وعمى
 ( ٜٙٔص: ٜٜٚٔ: احمد) وكتاباتيـ أحاديثيـ تقويـ في قواعده مف

 داخمو بما  منذ عمييا ثار التي القواعد العربية، تمؾ لدارس تعرض التي الميمة المشكالت أما مشكمة القواعد النحوية فتعد مف
 . (ٖٚٙ)الحمي: ص ٓ العاميةإلى  زيفو مف النطؽ سداد عمى المساف لتقويـ تتخذ وسيمة ال غاية فأصبح، والمنطؽ الفمسفة مف

التالميػذ،  عمػى كمػوِ  بيػذا بتفاصيميا، واإلثقاؿ ردىا، واإللماـ شوا بجمع بالقواعد، وعنوا غالوا حيف المعمميف مف كثير أخطأ وقد
 ( ٖٕٓص: إبراىيـ). ادة التعبير، والبيافإج عمى ليـ لغتيـ، وأقدارا مف لمتالميذ تمكينا ذلؾ في أف منيـ ظنا

: المنصػػػوري). العربػػػي لمشػػػعب العامػػػة التربيػػػة نظريػػػة إطػػػار ضػػػمف فرعيػػػة صػػػحيحة تربويػػػة بعمميػػػة نقػػػـو أف منػػػا يتطمػػػب وىػػػذا
 ( ٖٕص

 ثانيا: أهمية البحث: 
تراكيب وجمال تعبر عف اف المغة ىي مجموعة مف األصوات التي تتجمع لتكوف كممات ليا معاف عرفية، وىذه تتجمع لتكوف 

أحاسيس وأفكار متنوعة، وكؿ ذلؾ يتـ طبقا لقوانيف معينة خاصة بكؿ لغة تبدأ بقوانيف األصوات، ثـ الصرؼ، ثـ التراكيب وتنتيي 
 ٓ( ٖٚ: صٕٚٓٓبالمعنى )مصطفى: 

المعرفػػػي،  محتػػػواه عػػػف خالليػػػا مػػػف الفػػػرد يعّبػػػرإذ  األفػػػراد بػػػيف التواصػػػؿ ميػػػارات أىػػػـ مػػػف فيػػػي كبيػػػرة اجتماعيػػػةأىميػػػة  لمغػػػة
 عػاـ بشػكؿ بػو المحيطػة البيئػة مثيػرات مع لمتفاعؿ فاعمة أداة اآلخريف، وىي مع واألفكار والمعمومات الخبرات لتبادؿ أداة ويستعمميا

 . (ٕٔٔ: صٕٔٓٓوآخروف:  القاسـ)
 ما، والمجاز والقياس باالشتقاؽ توسعال في الفّذة وخصائصيا مبانييا ووفرة معانييا غنى مف ليا، معطاء ثّرة لغة العربية والمغة

 وعمػػػؿ عمػػػـ لغػػػة غيرىػػػا مػػػف يتخػػػذوا اف وتػػػراثيـ ولغػػػتيـ بقػػػوميتيـ أىميػػػا اعتػػػزاز يػػػأبى التػػػي المغػػػات مػػػف سػػػواىا كثيػػػرا تفُضػػػؿ يجعميػػػا
 ( ٓٔص: ٜٛٛٔ: المالئكة)

 وبنائػػو، وىػػي الكػػالـ تشػػكيؿ يفػػأثػػر  ليػػا التػػي الحركػػات وىػػي بػػارزة ظػػاىرة بوجػػود المغػػات مػػف غيرىػػا مػػف العربيػػة المغػػة ازتػػوتم
 الصػػػرفي المسػػػتوى عمػػػى فائقػػػةأىميػػػة  ذات وظػػػائؼ تػػػؤدي فيػػػي، العربيػػػة المغػػػة فػػػي الدالليػػػة والقػػػيـ لممعػػػاني مميػػػزة وحػػػدات بوصػػػفيا

 فػػػي األصػػػمية عالماتػػػو فيػػػي، الحركػػػات عمػػػى يقػػػـو جممتػػػو فػػػي اإلعػػػراب أف نعػػػرؼ اف ويكفػػػي، جميعػػػا والنحػػػوي والػػػداللي والمعجمػػػي
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 الوظيفة في االختالؼ دليؿ اإلعراب حركات في االختالؼ واف، الحاالت معظـ في النائب اإلعراب في دالتو وكذلؾ، ياكم الحاالت
-ٜٜٔص: ٜٜٛٔ: بشػر) الجػر عالمػة والكسػرة، الرفػع عالمػة الضػمة اف حػيف عمػى، النصب عالمة ىي فالفتحة، لمكممة النحوية
ٕٓٓ). 

نما، فحسب دراسية مادة ليست العربية المغة اف  لمعزلػة مظػاىر ىنػاؾ كانػت فػذذا، األخػرى المػواد لدراسػة الميمػة الوسيمة ىي وا 
 المفتػاح تمثػؿألنيػا  األخػرى الدراسػية والمػواد العربيػة المغػة بػيف المظػاىر ىػذه لمثػؿ وجػود فػال، الدراسػية المواد بعض بيف واالنفصاؿ

 مسػػتمرة فرصػػا يتػػيح العربيػػة المغػػة فػػي الطمبػػة فتقػػدـ، ومراجعتيػػا وقراءتيػػا، المػػواد تمػػؾ فيػػـ وسػػيمة بوصػػفيا، األخػػر التخصػػص لمػػواد
 ٓ( ٛٗٚص: ٜٔٙٔسمؾ: ) المنظـ المتواصؿ التفكير وتنمية األخرى المواد في التقدـ وبالنتيجة، المغوي النمو في ومتجددة

 حمقػػة والمسػػتقبؿ، فيػػي الحاضػػر فػػي المجتمعػػات عمييػػا تقػػـو التػػي األساسػػية الركيػػزة العربيػػة الػػدوؿ معظػػـ فػػي الجامعػػات وتعػػد
 . الحقة أوقات في والمادي واإلنتاج الفكري التقّدـ مراحؿإلى  الدراسة في األولى مراحمو مف الطالب تنقؿ التي الوصؿ

إف ميمة الجامعة ىي تشجيع عممية اإلبداع التي تتمثؿ في إعداد جيؿ مف الشباب في وظائؼ اجتماعيػة متخصصػة، وتسػيـ 
ر بالغ األىمية في الحياة المعاصرة فيي تتحمؿ مسؤوليتيا في قيادة النيضة العممية لممجتمع بعنايتيػا بالبحػث الجامعات الحديثة بدو 

العممي وتصدييا لمشاكؿ المجتمع القائمة ومحاولة تقديـ الحمػوؿ ليػا، كمػا تضػطمع الجامعػة بميمػة نشػر المعرفػة وتوسػيع آفاقيػا فػي 
معػػة خػػدماتيا إلػػى المجتمػػع مػػف خػػالؿ االستشػػارات والتصػػورات التػػي ترسػػميا فػػي مجػػاالت عػػالـ يسػػوده التفجػػر المعرفػػي، وتقػػدـ الجا

 (   ٔالحياة المختمفة )عمي: ص
 الػذي التػراث ذلػؾ االمػة لتػراث الحيػة الحافظة بوصفيا أىميتيا خاصة، وتؤّكد عناية العربية المغة تولي الدوؿ العربية فأف   ولذا

 ( ٜ: صٕٗٓٓجريو: ) والباحثيف لتدريسّييفا أيدي عمى جديدة حياة يـو كؿ يجد
اف معرفة مستوى الدراسة التػي وصػؿ إلييػا الطمبػة مسػألة ميمػة فػي المواقػؼ التعميميػة، إذ تسػاعد التدريسػي عمػى معرفػة نقػاط 

 ٓالقوة والضعؼ في تحصيؿ الطمبة في العممية التعميمية 
في كميتي التربية  العربية المغة قسمي طمبة تعرؼ مستوى عمى نصبام بحثيما يكوف أف الباحثاف ارتأى فقد النحو مادة وألىمية

  ٓالنحو مادة في واآلداب/جامعة بابؿ
 ثالثا: هدف البحث: 

لمعػاـ  طمبة قسمي المغة العربية في كميتي التربية واآلداب/جامعة بابػؿ فػي مػادة النحػو ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ مستوى
 إلجابة عف السؤاليف اآلتييف: مف خالؿ اـ  ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالدراسي

 ٓما مستوى طمبة قسمي المغة العربية في كميتي التربية/صفي الديف الحمي وكمية اآلداب /جامعة بغداد في مادة النحو  
 ( بيف متوسطي تحصيؿ طمبة كميتي التربية واآلداب في مادة النحو٘ٓ,ٓىؿ ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ٓ 

 
 حدود البحث: رابعا: 

  يقتصر البحث الحالي عمى طمبة قسـ المغة العربية المرحمة الرابعة في كؿ مف كميتي التربية واآلداب/جامعة بابؿ فػي مػادة النحػو
 ٓ ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓلمعاـ الدراسي 
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 :   المصطمحات تحديد: خامسا
 اوال: المستوى: 

َفَعَدَلؾَ  َفَسو اؾَ  َخَمَقؾَ  ال ِذي العزيز التنزيؿ وفيٓ سوّيا وجعمو وعّدلو قّومو: الشيء سّوى المستوى )لغة(:
استقاـ : واستوى(، ٔ) 

 ( ٛٙٗو )مصطفى، وآخروف: صٓ( ٚٗ: صٜٓٚٔواعتدؿ )ابف منظور: 
 اصطالحا: 

 االثنػافأو  فالمدرسي تقديراتأو  المقّننة التحصيؿ اختبارات ذلؾ وتحدد الدارسة في الكفاية مف معيف مقدار بموغ ىو:”زكي عّرفو-ٔ
 ( ٚٔ، صٜٓٛٔ: زكي”)معاً 
: ٕٔٓٓعػػػػالـ، (( )يسػػػػتطيع ال ومػػػػا أداءه الفػػػػرد يسػػػػتطيع فيمػػػػا محػػػػددة تفصػػػػيمية معمومػػػػات تقػػػػديـ: ))بأّنػػػػو( Geltars) جيمتػػػػرز-ٕ

  ٓ( ٜٕٚص
 البحػث عينػة الطمبػة يحصػؿ التػي بالػدرجات مقيسػة واآلداب التربيػة كميتي طمبة يممكيا التي المعمومات ىو: اإلجرائي التعريؼ

 ٓ الباحث مف إلييـ المقدـ التحصيمي االختبار في
 ثانيا: النحو: 

عمػـ يعػرؼ بػػو -وُنُحػو   والن ػػوعُ  والمثػؿ والمقػدار والطريػؽ والجيػة يقػاؿ: نحػوُت نحػوه: قصػدُت قصػػَده، القصػػدالنَّْحوو:: النحوو لغوة:   -أ
 . (ٜ٘ٔ)مصطفى وآخروف: ص ٓأحواؿ أواخر الكالـ إعرابا وبناء

 اصطالحا: النحو  - ب
: العمـ بالقواعد التي يعرؼ بيػا أحكػاـ أواخػر الكممػات العربيػة فػي تركيبيػا مػف اإلعػراب والبنػاء ومػا يتبػع عرفو عبد الحميد بأنو -1

 ( ٙت: صٓ)عبد الحميد: د ٓذلؾ
 المتكممػيف : طرائؽ تأليؼ الكػالـ، وقواعػد ربػط المفػردات فػي جمػؿ ليػؤدي المعنػى العػاـ لمجممػة أغػراضعرفو جماؿ الديف بأنو -2

 ( ٜٕٛ: صٜٓٛٔجماؿ الديف: ). ومقاصدىـ
: ىػػي الحركػػات اإلعرابيػػة التػػي يتعرفيػػا طػػالب عينػػة البحػػث فػػي دراسػػتيـ لمموضػػوعات النحويػػة التػػي درسػػوىا فػػي التعريووف ارجرا ووي

 الكمية والتي يتـ االختبار بو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ٚ( االنفطار: ٔ) 
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة: 
طبيعتيػا،  حيػث مػف الحاليػة الدراسػة بموضػوع صػمة ليػا التػي العربيػة الدراسػات لػبعض عرضػا ؿالفصػ ىػذا فػي تناوؿ الباحثػاف
 : يأتي كما وىي، الدراسات لتمؾ الزمني التسمسؿ الباحثاف راعى وقد، وأدواتيا، وأىدافيا

المقػػػررة لممرحمػػػة نحويػػػة األخطػػػاء اإلعرابيػػػة لػػػدى طمبػػػة قسػػػـ المغػػػة العربيػػػة فػػػي الموضػػػوعات ال:  م1991/ الجبووووري دراسوووة -1
 / تشخيصيا وعالجيا( اإلعدادية
 طمبة لدى اإلعرابية األخطاء عمى تعرؼ ترمي الدراسة وكانت ػػ رشد ػػابف التربية كمية/  بغداد جامعة في الدراسة ىذه أجريت 
، لعالجيػػا الالزمػػة قترحػػاتالم اإلعداديػػة، ووضػػع لممرحمػػة المقػػررة النحويػػة الموضػػوعات فػػي، العربيػػة المغػػة قسػػـ فػػي الرابعػػة المرحمػػة
العربيػة، اسػتعمؿ الباحػث االختبػار التحصػيمي أداة  المغػة قسػـ فػي الرابعػة المرحمة طمبة مف وطالبة طالبا( ٓ٘ٔ) البحث عينة بمغت

 احػػثالب وتوصػػؿ، الزائػػي واالختبػػار المئويػػة والنسػػبة ريتشادسػػوف معادلػة فيػػي الباحػػث اسػػتعمميا التػػي اإلحصػػائية الوسػػائؿ لبحثػو، أمػػا
 المغػة أقسػاـ إفػادة بضػرورة فييػا، وأوصػى التػي ىػـ تػتالءـ، والمرحمػة ال نحويػة في أخطاء يقعوف الطمبة؛ إذ إنيـ مستوى ضعؼإلى 

  ٓ( ٖٕٗ-ٕٔص: ٜٜ٘ٔ: الجبوري) بحثو في قدميا التي والتمرينات التطبيقات مف العربية
غة العربية في كميات التربية في العراؽ في الموضوعات المقررة األخطاء الصرفية لدى طمبة أقساـ المم:  1991دراسة عموان /-2

 لممرحمة الثانوية( 
وكانػت الدراسػة ترمػػي إلػى التعػػرؼ عمػى األخطػػاء الصػرفية لػػدى -ابػف رشػػد–أجريػت الدراسػة فػػي جامعػة بغػػداد /كميػة التربيػػة   

تشخيصػيا وعالجيػا، بمغػت عينػة –رة لممرحمػة الثانويػة طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربيػة فػي العػراؽ فػي الموضػوعات المقػر 
( طالبا وطالبة مف طمبة الصفوؼ الثالثة في أقساـ المغة العربية، استعمؿ الباحث االختبار التحصيمي أداة لبحثػو، أمػا ٖٕٗالبحث )

مػػؿ الصػػعوبة وقػػوة تمييػػز الفقػػرة الوسػػائؿ اإلحصػػائية التػػي اسػػتعمميا الباحػػث فيػػي معادلػػة ريتشادسػػوف والنسػػبة المئويػػة، ومعادلػػة معا
وتوصؿ الباحث إلى ضعؼ مستوى طمبة الصفوؼ الثالثة لطمبة الكميات في مادة الصرؼ، وأوصػى بضػرورة اإلفػادة مػف التطبيقػات 

  ٓ( ٖٚٔ-ٓٔ: صٜٜٛٔوالتمرينات التي قدميا الباحث )عمواف: 
 جامعػػة واآلداب-رشػػد ابػػف - التربيػػة كميتػػي فػػي العربيػػة المغػػة قسػػمي طمبػػة لػػدى النحويػػة األخطػػاءم:  1999دراسووة االزيرجوواوي/-3

 ( مقارنة دراسة) بغداد
 المغػة قسػمي طمبػة لػدى النحويػة األخطػاء) تعػرؼإلػى  ترمي وكانت، -رشد ابف– التربية كمية/بغداد جامعة في الدراسة أجريت

 المرحمة طمبة مف اختيارىـ تـ وطالبة طالبا( ٓٙٔ) البحث عينة بمغت(، بغداد جامعة واآلداب-رشد ابف - التربية كميتي في العربية
 بحثيػػا إليػػو يرمػػي مػػاإلػى  الوصػػوؿ فػػي الباحثػػة اعتمػػدتو بغػداد،  جامعػػة/ واآلداب التربيػػة كميتػػي فػػي العربيػة المغػػة قسػػمي فػػي الرابعػة
 وكػاف، القسػميف لطمبػة يادراسػت المقرر النحوية الموضوعات شممت فقرة، وقد( ٖ٘) مف يتكوف تحصيمي اختبار األولى: أداتيف عمى
 اسػػتعممتيا التػي اإلحصػائية الوسػائؿ أمػػاتعبيػري،  موضػوع فػي الكتابػة الثانيػة، فيػػي لػدداة بالنسػبة أمػا، متعػػدد مػف االختيػار نػوع مػف

 ثػةالباح كػاي، وتوصػمت ومربػع التمييػز قػوة ومعادلػة الصػعوبة معامػؿ ومعادلػة المئويػة والنسػب بيرسػوف ارتبػاط معامػؿ: فيػي الباحثة
 طمبػة لػدى النحويػة لدخطػاء األعمػى الحػد وبمػغمتفاوتػة،  وبنسػب جميعيػا النحوية الموضوعات في اخطأوا التربية كمية طمبة أفإلى 
، ٖالحاؿ ) موضوع في الخطأ لنسبة األدنى الحد كاف حيف في، النداء موضوع %( فيٚٗٓ، ٜٙ) العربية المغة قسـ/  التربية كمية
، ٙٛالعػػدد، وكػػاف ) موضػػوع فػػي األخطػػاء لنسػػبة األعمػػى الحػػد العربيػػة، فكػػاف المغػػة قسػػـ/ اآلداب كميػػة مبػػةلط بالنسػػبة %(، أمػػأٚ٘
 بػيف إحصػائية داللػة ذوات فػروؽ تظيػر %(، ولػـٙٚٓ، ٖالحػاؿ ) موضػوع فػي األخطػاء لنسػبة األدنػى الحػد بمػغ حيف %( فيٖ٘ٔ

التربيػػة  كميػػة طالبػػات أخطػػاء متوسػػط كػػاف، إذ اآلداب كميػػة لطالبػات ةالنحويػػ التربيػػة، واألخطػػاء كميػػة فػػي لمطالبػػات النحويػػة األخطػاء
 بػػػيف إحصػػائية داللػػة ذو فػػرؽ ىنػػاؾ يكػػف %(، ولػػـٖٕ٘، ٕٔاآلداب ) كميػػػة طالبػػات أخطػػاء متوسػػط كػػاف حػػيف %( فػػيٓ٘، ٓٔ)

 ىتمػاـباال الباحثػة وأوصػتداب، اآل كميػة فػي العربيػة المغػة قسـ التربية، وطالب كمية في العربية المغة قسـ لطالب النحوية األخطاء
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 العاميػة الميجػة عػف الفصػحى، واالبتعػاد العربيػة بالمغػة وطمبتيـ العربية المغة تدريسيي التزاـ وتدريباتيا، وضرورة النحوية بالتطبيقات
 ( ٘ٚ-ٖٗ: صٜٜٜٔ: االزيرجاوي)

 مناقشة الدراسات السابقة: 
 ودراسػػػػػػػػة( ٜٜٛٔ/ عمػػػػػػػػواف) ودراسػػػػػػػػة( ـٜٜ٘ٔ/الجبػػػػػػػػوري) اسػػػػػػػػةدر  أجريػػػػػػػػت فقػػػػػػػػد، مػػػػػػػػاكف إجرائيػػػػػػػػاأ فػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػات اتفقػػػػػػػػت-ٔ

 التربيػػػػػة كميػػػػػة فػػػػػي أجريػػػػػت الحاليػػػػػة، فقػػػػػد الدراسػػػػػة ، أمػػػػػا-رشػػػػػد ابػػػػػف– التربيػػػػػة كميػػػػػة بغػػػػػداد جامعػػػػػة فػػػػػي( ٜٜٜٔ/االزيرجػػػػػاوي)
 ٓبابؿ جامعة/األساسية

 لتحقيػػؽ التحصػػيمي، أداة االختبػػار جميعيػػا اسػػتعممتإذ  المعمومػػات جمػػع أداة فػػي السػػابقة الدراسػػات مػػع الحاليػػة الدراسػػة اتفقػػت-ٕ
 ٓأىدافيا

 دراسػػػػػػة مػػػػػػع اتفقػػػػػػت فقػػػػػػد الحاليػػػػػػة الدراسػػػػػػة النتػػػػػػائج، أمػػػػػػا لمعالجػػػػػػة متنوعػػػػػػة إحصػػػػػػائية وسػػػػػػائؿ السػػػػػػابقة الدراسػػػػػػات اسػػػػػػتعممت -ٖ
لفقػرة الحسػابي والقيمػة التائيػة ومربػع كػاي ومعادلػة قػوة تمييػز ا لوسطاو ، بيرسوف ارتباط معامؿ استعممت( إذ ٜٜٜٔ/االزيرجاوي)

 . فالدراستاف مختمفتاف مف حيث الوسائؿ اإلحصائية
 وطالبػة، ودراسػة طالبػا( ٓ٘ٔ) عينتػو أفػراد عػدد بمػغ( ٜٜ٘ٔ/الجبػوري) عيناتيػا، فدراسػة أفػراد عػدد فػي السابقة الدراسات تباينت-ٗ

عينتيػػا  أفػػراد عػػدد فقػػد بمػػغ( ـٜٜٜٔ/االزيرجػػاوي) دراسػػة وطالبػػة، امػػا طالبػػا( ٖٕٗ) عينتػػو أفػػراد عػػدد بمػػغ فقػػد( ٜٜٛٔ/عمػػواف)
 البحػػث ظػػروؼإلػػى  يرجػػع التبػػايف ( طالبػػا وطالبػػة، وىػػذاٛٛ) عينتيػػا أفػػراد عػػدد فبمػػغ الحاليػػة الدراسػػة وطالبػػة، أمػػا طالبػػا( ٓٙٔ)

  ٓدراسة كؿ اقتضتيا التي
 . جميعيا الدراسات في وائيةعش بطريقة العينات اختيار تـ فقد، العينة اختيار في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت-٘
 المرحمػة طمبػة لػدى اإلعرابيػة ( معرفػة األخطػاءٜٜ٘ٔاختمفت الدراسات السػابقة مػف حيػث أىػدافيا فكػاف ىػدؼ دراسػة )الجبػوري/-ٙ

لعالجيػػا، أمػػا  الالزمػػة المقترحػػات اإلعداديػػة، ووضػػع لممرحمػػة المقػػررة النحويػػة الموضػػوعات فػػي، العربيػػة المغػػة قسػػـ فػػي الرابعػػة
( فقد كاف ىدفيا معرفة األخطاء الصرفية لدى طمبة أقساـ المغػة العربيػة فػي كميػات التربيػة فػي العػراؽ فػي ٜٜٛٔسة )عمواف/درا

 األخطػػػاء( فقػػد كػػاف ىػػػدفيا معرفػػة ٜٜٜٔالموضػػوعات المقػػررة لممرحمػػػة الثانويػػة تشخيصػػيا وعالجيػػػا، أمػػا دراسػػة )االزيرجػػػاوي/
، وقػػػػػد اتفقػػػػػت دراسػػػػػة بغػػػػػداد جامعػػػػػة واآلداب -رشػػػػػد ابػػػػػف - التربيػػػػػة كميتػػػػػي يفػػػػػ العربيػػػػػة المغػػػػػة قسػػػػػمي طمبػػػػػة لػػػػػدى النحويػػػػػة

مػا ىػدؼ الدراسػة الحاليػة فيػو تعػرؼ مسػتوى ، أ( فػي أنيػا موازنػة بػيف كميتػي اآلداب والتربيػة فػي مػادة النحػؤٜٜٜ)االزيرجاوي/
 . مادة النحو طمبة قسمي المغة العربية في كميتي التربية /صفي الديف الحمي واآلداب/جامعة بابؿ في
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 الفصل لثالث 
جرا  ته: ءامنهج البحث وا 
 وصػؼ ثػـ، وعينتػو البحػث بمجتمػع مبتػدئيف أغػراض بحثيمػا لتحقيػؽ اتبعاىػا التي اإلجراءات الفصؿ ىذا في سيتناوؿ الباحثاف

، النتػائج معالجػة فػي اسػتعممت تػيال اإلحصػائية والمعالجػات، الحػالي البحػث فػي اعتمػدت والتػي البيانات لجمع استعممت التي األداة
 : لذلؾ تفصيؿ يأتي وفيما
 منهج البحث: : أوال

 التربويػة البحػوث فػي اسػتعماال المنػاىج أكثر ومف، البحث ليدؼ مالءمة أكثر بحثيما، ألنو في الوصفي اتبع الباحثاف المنيج
 ودراسػػػػػػػػة( ٜٜٛٔ/عمػػػػػػػػواف) ودراسػػػػػػػػة، (ٜٜ٘ٔ/الجبػػػػػػػػوري) كدراسػػػػػػػػة السػػػػػػػػابقة الدراسػػػػػػػػات مػػػػػػػػف العديػػػػػػػػد اعتمدتػػػػػػػػو والنفسػػػػػػػػية، وقػػػػػػػػد

 . (ٜٜٜٔ/االزيرجاوي)
  البحث مجتمع: ثانيا

 صفي الديف الحمي واآلداب/جامعػة بابػؿ-فشمؿ طمبة قسمي المغة العربية/المرحمة الرابعة في كميتي التربية، البحث مجتمع أما
( طالبػا وطالبػة ٗٗلتربية/صػفي الػديف الحمػي و)( طالبػا وطالبػة فػي كميػة اٜ٘ٔ( طالبا وطالبة بواقع )ٜٖٕحيث بمغ عددىـ الكمي )

 في كمية اآلداب 
 البحث عينة: ثالثا

( طالبػا وطالبػة مػف قسػمي المغػة العربيػة فػي كميتػي التربيػة /صػفي الػديف الحمػي وكميػة اآلداب /جامعػة ٛٛ) البحث عينة بمغت
 ٓ( طالبا وطالبة في كؿ مف الكميتيف المذكورتيفٗٗبابؿ بواقع )

  البحث أداة: رابعا
ا في األبحاث التربوية ألنيا إحػدى الوسػائؿ التقويميػة الميمػة التػي تسػتعمؿ تأثير تعد االختبارات التحصيمية مف الوسائؿ الميمة 

 ( ٕ٘: صٕٜٜٔفي قياس المستوى )طو: 
 ٓ( ٕ) الممحؽ، لبحثيما أداة، تحصيميا اختبارا الباحثاف اعتمد لذا
 : االختبار صدق: خامسا

 عمى مقدرتو”ىو: المقياس منو، وصدؽ التأكد االختبار، أو واضعو لمستعمؿ ينبغي التي األساسية العوامؿ مف الصدؽ يعد
 عدد يقرر األداة، أف صدؽ لتقدير الفضمى (، والوسيمةٛٔٔ: صٜٜٓٔداود: ). السمة المراد قياسياأو  اجمو مف وضع ما قياس
 ٓ( ٘٘: صٜٔٚٔالسيد: ). المراد قياسيا الجوانب فقراتيا، وشموليا استيفاء مدى المتخصصيف مف

مف المحكميف  عدد ولغرض التأكد مف سمة الفقرات الخاصة باالختبار وصحتيا، فقد تـ عرضيا في صورتيا األولية عمى
 باانفراد، وطم عمى محكـ كؿ الباحثاف قابؿ وقد(، ٔ ممحؽ). والمقاييس وباالختبارات تدريسيا وطرائؽ العربية بالمغة المتخصصيف

اجمو، وبياف  مف ما وضعت لقياس مالءمتيا ومدى سالمة بنائيا حيث االختبار، مف فقرات وتوجيياتو، بشأف مالحظاتو إبداء منو
%( تعد مقبولة، وعميو قبمت الفقرات جميعيا ٓٛتحتاج إلى تعديؿ أو حذؼ واف الفقرة التي تحصؿ عمى تأييد المحكميف بنسبة ) ما

 . %(ٓٛر مف )ألنيا حصمت عمى نسبة اكث
 سادسا: ثبات األداة: 

 بالثبػػات اتصػػافيا الف بالثبػػات البحػػث أداة تتصػػؼ اف األساسػػية الشػػروط بالثبػػات، فمػػف يتصػػؼ أف الجيػػد االختبػػار سػػمات مػػف
 فػػي عمييػػا المعػػوؿ المسػػائؿ مػػف فػػاف لػػذا(، ٖ٘ٗ، صٕٕٓٓوعػػودة، ؛ ٖٔٗ: صٜٔٚٔ: السػػيد). عمييػػا االعتمػػاد باإلمكػػاف يجعػػؿ
 ٓ( Mehreus: 1980: p339) نفسيا       العينة عمى تطبيقو إعادة عند أنفسيا النتائج يعطي أف ىو ةاألدا ثبات

قسػـ المغػة  صفي الديف الحمي/ ( طالبا وطالبة مف طمبة كمية التربية/ٕٓعمى ) االداة الباحثاف طبؽ االختبار ثبات والستخراج
 تطبيػؽ عػادةإل مالئمػة مػدة أسبوعيف مدة نفسيا، وتعد العينة عمى تطبيقو تـ أسبوعيف مضي عشوائية، وبعد بطريقة اختيروا، العربية
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 ( ٕٚٚص: جابر). األداة
 معامػؿ وىػو(، %٘ٛ) يسػاوي انػو بيرسػوف، فوجػدا ارتبػاط معامػؿ باسػتعماؿ قيػاس الثبػات االختبػار بيػدؼ حمؿ الباحثاف فقرات

 بػيف االرتبػاط فمعامػؿ األولػى المػرة عػف يختمػؼ لػـ األخػرى المػرة ء فػياألدا اف عمػى دؿّ  عاليػا االرتبػاط معامػؿ كػاف فكمما جيد ثبات
 وأصػػبح، النيػػائي شػػكمو االختبػػار اتخػػذ وبػػذلؾ(، ٛٗٔ ، صٜٜٓٔوآخػػروف،  العجيمػػي) النتػػائج فػػي االسػػتقرار حالػػة يمثػػؿ التطبيقػػيف

 ٓلمتطبيؽ جاىزا
 : األداة سابعا: تطبيق

( طالبا ٛٛتو، وزع الباحثاف االختبار عمى أفراد العينة البالغ عددىـ )وثبا االختبار فقرات لمباحثيف صدؽ أتضح أف بعد
صفي الديف الحمي واآلداب في قسمي المغة العربية، وُطبؽ االختبار في  وطالبة مف طمبة المرحمة الرابعة مف كميتي التربية/

ٕ/٘/ٕٓٔٓ . 
 : ارحصا ية الوسا ل: سادسا

 : يةاآلت اإلحصائية الوسائؿ الباحثاف اعتمد
 : بيرسوف ارتباط معامؿ -ٔ

 ٓ األداة ثبات إليجاد بيرسوف ارتباط معامؿ الباحثاف استعمؿ
 ص مج×  س مج – ص س مج ف     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=  ر
 ( ٖٛٔ: صٜٚٚٔ: البياتي( [ )ٕ( ص مج) – ٕص مج ف( [ ] )ٕ( س مج) – ٕس مج ف] )  
 (: T-test) القيمة التائية لمعرفة فرؽ الداللة اإلحصائية-ٕ

  ٕس َ    – َٔس                                      
 ت =   
 ٕ( عٔ – ٕف) + ٕ ٔع  ٔ – ٔ)ف                     

ٕ (ٔ    +ٔ ) 

 ٕف              ٔف  (       ٕ– ٕ+ ف ٔ)ف                                                                
 الوسط الحسابي لمعينة االولى ( ٔحيث تمثؿ )َس 

 الوسط الحسابي لمعينة الثانية( ٕ)َس        
 ( عدد افراد العينة االولى ٔ)ف       
 ( عدد افراد العينة الثانيةٕ)ف      
ٕ)ع      

 التبايف لمعينة االولى( ٔ
ٕ)ع      

 التبايف لمعينة الثانية( ٕ
 ( ٕٓٙ: صٜٚٚٔ)البياتي:                             

 الدرجات متوسط إليجاد الباحثاف استعممو: الحسابي الوسط. ٖ
 س ؾ مج  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=    
 ( ٕٛ: صٜٚٚٔ: البياتي)                مج ؾ  
 تمثؿ الدرجات  س=
 = تمثؿ التكرارت                   ؾ
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 الفصل الرابع: 
طمبػػة  تعػػرؼ مسػتوى المتضػمف البحػث ىػػدؼ ضػوء فػػي الباحثػاف إلييػا توصػػؿ التػي البحػػث لنتػائج عرضػا الفصػػؿ ىػذا تضػمفي

 ٓـ ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓلمعاـ الدراسي قسمي المغة العربية في كميتي التربية واآلداب/جامعة بابؿ في مادة النحو
 ( فقرة عمى عينة البحث اتبع الباحثاف اإلجراءات اآلتية: ٓٛالباحثاف االختبار التحصيمي المتكوف مف ) بعد اف طبؽ 

( درجة لإلجابة الصحيحة، و)صفر( لإلجابة ٕ٘، ٔتصحيح اإلجابات المقدمة مف الطمبة )عينة البحث( بذعطاء ) -ٔ
  ٓالمغموطة

  ٓف استخراج المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة لكال الكميتي -ٕ
( بينما بمغ الوسط الحسابي ٘,ٜٗبمغ الوسط الحسابي لدرجات طمبة كمية التربية/صفي الديف الحمي في االختبار التحصميي )

 ٓ( ٖٛ,ٙٗلدرجات كمية اآلداب )
( ٛٔ٘,ٕٔ( وانحراؼ معياري قدره )ٙٔٚ,ٙ٘ٔأما تبايف المجموعة األولى عينة البحث والتي تمثمت بكمية التربية فقد بمغ )

  ٓ( ٘٘ٛ,ٜ( وانحراؼ معياري قدره )ٗٔٔ,ٜٚي حيف بمغ تبايف المجموعة الثانية والمتمثمة بكمية اآلداب )ف
 ( ٔوكما موضح في جدوؿ )

 جدوؿ يبيف التكرارات والنسب المئوية لمطمبة كمية التربية/صفي الديف 
 المجموع ٜٚ—ٓٚ ٜٙ-ٓٙ ٜ٘-ٓ٘ ٜٗ*-ٜٕ الفئة

 ٗٗ ٔ ٚ ٕٔ ٕٗ عدد الطالب
 %ٓٓٔ ٖٕٚ. ٕ ٜٔ,٘ٔ %ٕٕٚ,ٕٚ %٘ٗ٘,ٗ٘ النسبة

%( وىو اقؿ مف درجة النجاح الصغرى المعتمدة في ٘، ٜٗبمغ متوسط درجات طمبة كمية التربية في االختبار المقدـ ليـ )
( وىي اقؿ مف درجة ٜٗ-ٜٕ( طالبا انحصرت درجاتيـ بيف )ٕٗ%(، ويتبيف مف الجدوؿ المذكور أف )ٓ٘الجامعات البالغة )

( طالبا عمى درجات تراوحت ٕٔ%( وىذه النسبة ىي اكثر مف النصؼ، وحصؿ )٘٘,ٗ٘%(، بنسبة مقدارىا )ٓ٘البالغة ) النجاح
(، وىي تمثؿ نسبة ٜٙ-ٓٙ( طالب عمى درجات تراوحت بيف )ٚ%(، وحصؿ )ٕٚ(، وىي تمثؿ نسبة مقدارىا )ٜ٘-ٓ٘بيف )

( طالب وتمثؿ في نسبة مقدارىا ٔ( فقد بمغ عددىـ )ٜٚ-ٓٚـ بيف )%(، اما تكرار الطمبة الذيف تراوحت درجاتئٜ,٘ٔمقدارىا )
(ٕ,ٕٚٔ )%ٓ  

 ( ٕجدوؿ يبيف التكرارات والنسب المئوية لطمبة كمية اآلداب جدوؿ )        
 المجموع ٜٛ-ٓٛ ٜٚ—ٓٚ ٜٙ-ٓٙ ٜ٘-ٓ٘ *ٜٗ-ٕ٘ الفئة

 ٗٗ ٔ ٕ ٕ ٔٔ ٕٛ عدد الطالب
 %ٓٓٔ %ٖٕٚ,ٕ %٘ٗ٘,ٗ %٘ٗ٘,ٗ %ٕ٘ %ٖٚٙ,ٖٙ النسبة

 
%( وىو اقؿ مف درجة النجاح الصغرى المعتمدة في ٖٛ,ٙٗبمغ متوسط درجات طمبة كمية اآلداب في االختبار المقدـ ليـ )

( وىي اقؿ مف درجة النجاح ٜٗ-ٕ٘( طالبا تراوحت درجاتيـ بيف )ٕٛ%(، ويتبيف مف الجدوؿ أعاله أف )ٓ٘الجامعات والبالغة )
( طالبا عمى درجات تراوحت بيف ٔٔ%( وىذه النسبة ىي أكثر مف النصؼ، وحصؿ )ٖٙ,ٖٙ%(، بنسبة مقدارىا )ٓ٘البالغة )

(، وىي تمثؿ نسبة مقدارىا ٜٙ-ٓٙ( طالباف عمى درجات تراوحت بيف )ٕ%(، وحصؿ )ٕٚ(، وىي تمثؿ نسبة مقدارىا )ٜ٘-ٓ٘)

                                                 
 ٓتـ ذكر الفئة نسبة إلى اقؿ درجة حصؿ عمي الطالب وىي ال تمثؿ درجة نجاح بالجامعة *
 ٓتـ ذكر الفئة نسبة إلى اقؿ درجة حصؿ عمي الطالب وىي ال تمثؿ درجة نجاح بالجامعة *
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( طالب وتمثؿ في نسبة مقدارىا ٕ( فقد بمغ عددىـ )ٜٚ-ٓٚ%(، اما تكرار الطمبة الذيف تراوحت درجاتيـ بيف )٘ٗ٘,ٗ)
 %( ٖٕٚ,ٕ( طالبا وتمثؿ نسبة مقدارىا )ٔ( فقد بمغ عددىـ )ٜٛ-ٓٛ%(، اما تكرار الطمبة الذيف تراوحت درجاتيـ بيف )٘ٗ٘,ٗ)

ولغرض الموازنة بيف مستوى تحصيؿ طمبة كمية التربية /صفي الديف الحمي وطمبة كمية اآلداب /قسمي المغة العربية /المرحمػة 
القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة، إذ تبػػيف أف القيمػػة المحسػػوبة ، و قيمػػة التائيػػة الجدوليػػةاللرابعػػة، طبػػؽ الباحثػػاف االختبػػار التػػائي، ووازنػػا بػػيف ا

 ٓ( وبدرجة حرية لفائدة كمية التربية ٘ٓ,ٓمف القيمة الجدولية، ويوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) اكبر
( ٕٖٓ٘( درجػػة مػػػف مجمػػوع اإلجابػػات الكميػػة البالغػػػة )ٕٛٚٔلصػػػحيحة لطمبػػة كميػػة التربيػػة )بمػػغ مجمػػوع درجػػات اإلجابػػات ا

( درجة مف ٖٕٛٓبمغت ) %(، أما مجموع درجات اإلجابات الصحيحة لكمية اآلداب، فقد٘ٚٙ,ٔٙدرجة، وىي تمثؿ نسبة مقدارىا )
مبػػة لط الصػػحيحة %(، أي أف نسػػبة اإلجابػػاتٜٛٛ,ٚ٘( درجػػة، وىػػي تمثػػؿ نسػػبة مقػػدارىا )ٕٖٓ٘مجمػػوع اإلجابػػات الكميػػة البالغػػة )

، ثـ طبؽ الباحثاف القيمة التائية، وظير أف ىناؾ فرقا بػيف تحصػيؿ الطمبػة لمصػمحة مبة كمية اآلدابأكثر مف نسبتيا لط كمية التربية
( ٘ٓ,ٓداللػػة ) د مسػػتوى(، وعنػػٕ(، وبدرجػػة حريػػة )ٜٓٛ,ٔالقيمػػة الجدوليػػة )و (، ٚ٘ٛ,ٖ)كميػػة التربيػػة، إذ بمغػػت القيمػػة المحسػػوبة 

 ( ٖٜٕ: صٜٚٚٔ)البياتي:  ٓ( ٖوكما مبيف في جدوؿ )
 :3 جدول 

 الصحيحة والدرجات الكمية والقيمة التا ية المحسوبة والجدولية مجموع درجات االجابات
عدد اإلجابات  العدد الجنس

 الصحيحة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
اإلجابػػػػػػػػػػػػات 

 الكمي

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الحرية

عنػػػػػد مسػػػػػتوى  الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية القيمة التائية  
 ةالجدولي المحسوبة ( ٘ٓ,ٓداللة )

ذو داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى   ٜٓٛ,ٔ ٚ٘ٛ,ٖ ٕٓٔ ٕٖٓ٘ ٕٛٚٔ ٗٗ التربية
 ٕٖٓ٘ ٖٕٛٓ ٗٗ اآلداب  ٘ٓ,ٓ

لػػذا يػػرى الباحثػػاف انخفػػاض مسػػتوى طمبػػة كميػػة اآلداب فػػي مػػادة النحػػو ويعػػزى سػػبب ذلػػؾ إلػػى أسػػباب عػػدة منيػػا مػػا يتعمػػؽ   
 مػادة تػدريسإلػى  السػبب يعػود طمبة، أو المدرس، أو مادة النحو، فأحيانا يعتمد الطمبة عمى الحفػظ واالسػتظيار مػف دوف فيػـ وقػدبال

 شػػكؿ عمػػى وتوزيعيػػا ليػػـ، وازدحاميػػا المقدمػػة المػػادة كثػػرة فػػي ىػػو السػػبب يكػػوف المػػنيج، فقػػد أمػػا مػػا يخػػص، تقميػػدي بشػػكؿ النحػػو
 المػادة، أو تػرؾ إكمػاؿ فػي السػرعةإلػى  يػؤدي بػدوره وىػذا، المقػررة المػدة ضػمف مادتو إنياء المادة أستاذ مف يتطمب ذلؾ إفّ  مراحؿ؛
 ممػػا النحويػة المػدارس بػيف اإلعػراب فػي النظػر وجيػات اخػتالؼ بسػبب الفمسػفية؛ التػأويالت وجػود بسػبب يكػوف قػد، أو المػواد بعػض
 . ويةالنح المادة تقبؿ، أو التعمـ مف ىذا الطمبة نفورإلى  يؤدي

  الخامس الفصل
 : االستنتاجات: أوال

 : ما يأتيإلى  توصال وتفسيرىا البحث لنتائج الدراسة إجراءات الباحثاف أنيى أف وبعد 
 ٓقمة خبرة تدريسي مادة النحو في كمية اآلداب  -ٔ
 ٓقمة خبرة تدريسي مادة النحو في كمية اآلداب بالطرائؽ واألساليب التعميمية الحديثة -ٕ
 ٓمبة كمية اآلداب بمادة النحوعدـ عناية ط -ٖ
 ٓغمبة الجانب النظري في تدريس النحو عمى الجانب التطبيقي أو حتى انعداـ الجانب التطبيقي في بعض االحياف -ٗ
 ٓرجحاف كفة فمسفة النحو في التدريس عمى وظيفة القواعد النحوية  -٘

 التوصيات: 
 ٓشكاؿ التطبيقية لمادة النحو ضرورة جعؿ مادة النحو نظرية، وعممية يمارس فييا الطمبة األ .ٔ
 ضرورة التركيز عمى المواد العممية التي يحتاجيا الطالب في حياتو العممية  .ٕ
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 ٓزيادة عدد المحاضرات المخصصة لتدريس مادة النحو  .ٖ
 ثالثا: المقترحات: 

  ٓإجراء دراسة مماثمة تشمؿ كميات التربية واآلداب في جامعات القطر .ٔ
  ٓصفوؼ أخر في كميات التربية واآلداب في مادة الصرؼإجراء دراسة مماثمة تشمؿ  .ٕ

 المصادر
، جامعػػة بابػػؿ، كميػػة العػػروض عمػػـ فػػي التربيػػة كميػػات فػػي العربيػػة المغػػة أقسػػاـ طمبػػة مسػػتوىاإلبراىيمػػي، مكػػي فرحػػاف كػػريـ،  -1

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( ٕ٘ٓٓالتربية األساسية، 
 . ت. عمي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، د ، تحقيؽ: محمدٔابف جني، ابو الفتح عثماف، الخصائص، ج -2
، لسػػاف العػػرب، ـ -3 ، دار بيػػروت لمطباعػػة والنشػػر، ٔٔ، ـٛ، ـٚ، ـٔابػػف منظػػور، أبػػو الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر

 . ـٜٓٚٔبيروت، 
 . ٜٚٛٔف، ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عّمأفي فقو المغة وقضايا العربية، ط، أبو مغمي، سميح -4
اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمـ النفس، المؤسسػة الثقافيػة ، البياتي عبد الجبار توفيؽ، وزكريا زكي ايناسيوس -5

  ٓـٜٚٚٔالعالمية، بغداد، 
 ٓـٜٜٚٔاحمد، محمد عبد القادر، طرؽ تعميـ المغة، دار الشباب لمطباعة، القاىرة،  -6
واآلداب جامعػػة -ابػػف رشػػد -لنحويػػة لػػدى طمبػػة قسػػمي المغػػة العربيػػة فػػي كميتػػي التربيػػة االزيرجػػاوي، شػػيمة حسػػف، األخطػػاء ا -7

 . ـٜٜٜٔبغداد )دراسة مقارنة(، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة بغداد، 
 ٓـٜٜٛٔبشر، كماؿ، دراسات في عمـ المغة، دار غريب لمطباعة والنشر، القاىرة،  -8
 ٓت. مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، دار النيضة العربية، مصر، د، واحمد خيري كاظـ جابر، جابر عبد الحميد، -9

األخطػػاء اإلعرابيػػة لػػدى طمبػػة قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي الموضػػوعات النحويػػة المقػػررة لممرحمػػة ، الجبػػوري، عمػػراف جاسػػـ حمػػد -11
 . ـٜٜ٘ٔ، جامعة بغداد، تربية ابف رشدالكمية منشورة(،  اإلعدادية / تشخيصيا وعالجيا، )أطروحة دكتوراه غير

 . ٕٗٓٓالتعميـ الجامعي اتجاىاتو وتوجياتو، مطبعة المجمع العممي، العراؽ ػ بغداد، ، جريو، داخؿ حسف  -11
 ٓـٜٓٛٔجماؿ الديف، مصطفى، البحث النحوي عند األصولييف، دار الرشيد لمنشر، بغداد،  -12
 ٓ ٜٜٓٔالبحث التربوي، بغداد، مناىج ، داود، عزيز حنا، وأنور حسيف عبد الرحمف -13
 . ـٜٓٛٔالفكر العربي، بيروت،  ارمصطمحات التربية وعمـ النفس، د، زكي، احمد -14
           . ٜٔٛٔاالختبارات والمقاييس النفسية، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، ، الزوبعي، عبد الجميؿ وآخروف -15
 ٓـٜٔٙٔالتربية الدينية، مطبعة النيضة العربية، القاىرة، سمؾ، محمد صالح، فف تدريس المغة القومية و  -16
 . ـٜٔٚٔ، دار التأليؼ، القاىرة، ٕعمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشري، طٓالسيد فؤاد البيي -17
، الشاله، حيدر محمد ىناء حميد، مستوى طمبة قسـ المغة العربية في كمية التربية / جامعة بابؿ في قراءة النصػوص القرآنيػة -18

 . ـٕٛٓٓ)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية األساسية، جامعة بابؿ، 
  ٓـٕٜٜٔ، ، بيروتأساليب تدريس التربية اإلسالمية، دار الفكر، طو، تيسير -19
 ٓت. عبد الحميد، محمد محيي الديف، التحفة السنية لشرح المقدمة االجرومية، المكتبة العصرية، بيروت، د -21
 . ٜٜٓٔالقياس والتقويـ، دار الحكمة لمطباعة والنشر، ، خروفآف، و العجيمي، صباح حسي -21
 . ـٕٔٓٓالقياس والتقويـ التربوي والنفسي، دار الفكر العربي، جامعة األزىر، مصر، . عاّلـ، صالح الديف محمود -22
، المجمة العربية لمتعمػيـ عمي، موفؽ حياوي، تدريب أساتذة الجامعة لتطوير طرؽ التدريس واستخداـ التقنيات التربوية الحديثة -23

 ٓت. دالثالث، االمانة العامة لالتحاد العربي لمتعميـ التقني، بغداد،  التقني، المجمد الثامف، العدد
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 . ٕٕٓٓ، مطبعة عماف، االردف، ٘القياس والتقويـ في العممية التدريسية، ط، عودة، احمد سميماف -24
 . ـٕٔٓٓء لمنشر والتوزيع، عّماف، مباديء عمـ النفس، دار صفا. القاسـ، جماؿ، وآخروف -25
 ٓت. لمكتبة العممية، طيراف، دا، ٕالمعجـ الوسيط، ج، مصطفى، ابراىيـ، واخروف -26
 ٓـ ٕٚٓٓمصطفى، عبد اهلل عمي، ميارات المغة العربية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف،  -27
 ٓـٜٛٛٔ، ٔالتعريب وتييئة الكتاب المنيجي، مجمة الضاد، ج، المالئكة، جميؿ -28
 ٓـٕٗٓٓ، مؤسسة المختار، ٕ، طفي أساسيات المغة العربية، نبوي، عبد العزيز -29

 المصادر االجنبية: 
30- Mehreus. W. Alenman. j. standard dized ,test in Education. New – york,1980.  

 أسماء المحكمين عمى االستبانة وألقابهم العممية وأماكن عممهم

 اهلل الرحمف الرحيـ بسـ 
 جامعة بابؿ / كمية التربية األساسية

 قسـ العمـو التربوية والنفسية  
 طرائؽ تدريس المغة العربية

 …………………عزيزي الطالب 
 …………………عزيزتي الطالبة

 . السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
 …التربية واآلداب/جامعة بابػؿ فػي مػادة النحػو(  ( فقرة عف دراسة )مستوى طمبة قسمي المغة العربية في كميتيٙٗبيف يديؾ )

 يرجى اإلجابة عنيا جميعيا وعدـ ترؾ أي فقرة دوف إجابة، واف تكوف إإلجابة بكؿ دقة وأمانة عمى فقرات ىذه االستبانة 
 . …مع جزيؿ الشكر واالمتناف مف الباحثيف           
 التعميمات

 اإلجابة عمى الورقة نفسيا  -
 لعمميالدراسة لمبحث ا -

 الباحثاف                               

 ف العمؿالمقب العممي، ومكا االسـ ت
 جامعة بابؿ كمية التربية األساسية/ أستاذ مساعد/ قسـ المغة العربية/ الدكتور ثائر سمير الشمري  .1
 أستاذ مساعد / قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ الدكتور حمزة عبد الواحد حمادي  .2
 العربية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿأستاذ مساعد / قسـ المغة  الدكتورسعد حسف عميوي  .3
 أستاذ مساعد / قسـ المغة العربية /كمية التربية األساسية /جامعة بابؿ الدكتور صالح كاظـ عجيؿ   .4
 أستاذ مساعد / قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ الدكتور عبد السالـ جودت الزبيدي  .5
 مدرس/ قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ فرمافجالؿ عزيز   .6
 مدرس / قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ سيؼ طارؽ  .7
 مدرس/ قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ ضياء العرنوسي  .8
 مدرس/ قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ يمشرؽ محمد الجبور   .9

 مدرس مساعد / قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ حيدر الشاله  .11
 مدرس مساعد / قسـ العمـو التربوية والنفسية/كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ ىاشـ راضي جثير  .11
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 عمراف جاسـ الجبوري . د                            
 ابتساـ صاحب الزويني. ا                           

 تعميمات االختبار 
 ٓاقرأ التعميمات قبؿ أف تبدأ اإلجابة  -ٔ
 ٓالغاية مف ىذا االختبار قياس قدراتؾ ومياراتؾ اإلعرابية  -ٕ
 ٓتعطى كؿ إجابة صحيحة كاممة درجة واحدة  -ٖ
 ٓتعطى كؿ إجابة غير صحيحة أو ناقصة صفرا  -ٗ
 ٓاضبط بالشكؿ آخر ما تحتو نقاط ذاكرا السبب -٘
 ٓإعرب ما تحتو خط إعرابا مفصال  -ٙ
 ٓبيف معنى ما تحتو خطاف واذكر عممو  -ٚ
 ٓوؿ( ذاكرا محمو مف اإلعراب بيف نوع ما وضع بيف قوسيف )جممة اسمية، جممة فعمية، شبو جممة، مصدر مؤ  -ٛ

 أنموذج سؤاؿ: 
يئس( أف يعبَد قد )أييا الناس إف الشيطاف ”جاء في خطبة الرسوؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ في حجة الوداع قولو: 

 ٓ”ىذهِ في أرضكـ 
 انموذج إجابة: 

ٔ-  )  ٓالشيطافَ : اسـ )إف 
 ٓ: حرؼ تحقيؽ )لمتوكيد( غير عامؿ قد -ٕ
 ٓفعمية في محؿ رفع خبر )إّف(  )يئَس(: جممة  -ٖ
 ٓاسـ إشارة مبني عمى الكسر في محؿ جر نعت ألرضكـ ىذِه:  -ٗ

 فقرات االختبار
 ُتمَي القرآُف أّي تالوةِ  -ٔ

  :أّي 
 ُصْف ٌأنَت نفُسؾ نفَسؾ عف الدنايا ُكّميا -ٕ

  :كؿ 
 ٕٓٔالشعراء:    فمو أف لنا كرًة فنكوف مف المؤمنيَف   قاؿ تعالى:  -ٖ

  :نكوف 
 

 الشاعر: ما أرى الفضؿَ  والتكَرـ إاّل     َكف َؾ النفس عف طالِب الفضوؿِ  قاؿ -ٗ
  :النفس 

 
 قاؿ الشاعر: َفَدْع كؿ  صوٍت غير صوتي فذّنني  أنا الصادُح المحكيُّ واآلخُر الصدى -٘

  :غير 
 

 ٖٕص:   إف  ىذا أخي لو تسٌع وتسعوفَ  نعجة ولي نعجٌة واحدٌة قاؿ تعالى:  -ٙ
 ولى(: نعجة    )األ 
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 قاؿ الشاعر: يمشوف في الحمِؿ المضاَعِؼ نسجيا مشيَ  الجماِؿ البزؿِ  -ٚ
  :نسج 
  :البزؿ 

 
 الكدُر طبعو ىو الذميـُ  ِعشرةً  -ٛ

  :طبع 
 

 ٙٛاألعراؼ:         واذكروا إذ كنتـ قمياًل فكث رُكـ قاؿ تعالى:  -ٜ
  :اذكروا 

 
 ٙٙنساء: ال        منيـ قميٌؿ  ما َفعموُه إالقاؿ تعالى:  -ٓٔ

  :قميٌؿ 
 

 ٓدقًة  أربَع عشرةَ دقِت الساعُة  -ٔٔ
  َأربَع عشرة : 

 
 ( ٓوالنميمةَ  فذنيا تزرُع الضغينَة  إياؾ َ أوصت إعرابيٌة ابنيا قائمًة: )أْي بني  -ٕٔ

 إياؾ : 
 

 ٕ، ٔالشمس:          تالىا إذاوالشمِس وضحاىا والقمِر قاؿ تعالى:  -ٖٔ
 إذا : 

 
 ٕٖيوسؼ:   وليكونا مف الصاغريفَ  َلُيسَجَنف   عْؿ ما آمُرهُ وَلِئْف َلـ يفقاؿ تعالى:  -ٗٔ

  :يسجنف 
 

 فارٌس ؟ خاليـ إّياُه يعنونا َمفْ قاؿ الشاعر: لو كاَف في األلِؼ منا واحٌد فدَعوا  -٘ٔ
  َْمف : 

 
 ٓيعفوفَ والنسوُة  يعفوفَ الرجاُؿ  -ٙٔ

 ( يعفوف :)األولى 
 الثانية(:  يعفوف( 

 
 ٓاعمْمَف بيا  طالبات ُ يا النصيحةَ  و اسمَعف   يا طالبُ  -ٚٔ

   اسمَعف : 
  ُ طالبات : 
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 مني البكا والقوافياتمنعوا ليمى وحسَف حديِثيا   َفَمْف تمنعوا  قاؿ الشاعر: فذفْ  -ٛٔ
 األولى(:  تمنعوا( 
 الثانية(:  تمنعوا( 

 
 األعاصيرُ  تعفوهُ قاؿ الشاعر: وبينما المرُء في األحياِء مغتبٌط   إذ صاَر في الرمِس  -ٜٔ

  ْإذ : 
  ُتعفوه : 

 ٓواحدًا  عداواحٍد أو  عدا مدرسي  حضر -ٕٓ
   مدرسي : 
 األولى(:  عدا( 
 الثانية(:  عدا( 

 ٗٔالعنكبوت:    ٓ عاما  خمسيفَ فمبَث فييـ ألؼ سنٍة إالّ  قاؿ تعالى:  -ٕٔ
  :الؼ 
  :خمسيَف 

 
  يعيُف عمى الدىرِ امرًأ َمْف ال بئَس قاؿ الشاعر: َفِنْعـَ صديؽ المرِء َمْف كاَف عوَنُو   و  -ٕٕ

  :صديؽ 
  :بئَس 

 
 ٓالجياد فذن ُو ذروُة اإلسالـِ  الجيادَ  -ٖٕ

  :الجياَد 
  :الجياد 

 
 ٓحقًا ألتبَعُو والباطؿ باطال ألجتَنبتوُ  الحؽني َأرِ الميـ  -ٕٗ

  َِأر : 
 الحؽ : 

 
 ٓتوبوا إلى اهللِ  إّنُو َغّفاٌر ذنوب التائبيفَ  مذنبوفَ يا  -ٕ٘

  :مذنبوف 
  :ذنوب 

 
 ٙٗيوسؼ:  الصديُؽ أفتنا في سبِع بقراٍت سماٍف يأُكُمُيف  سبع عجاؼ  أيُّيا يوسؼُ قاؿ تعالى:  -ٕٙ

 أيُّيا : 
  :)سبع )الثانية 

 أّنى تأتياني تأتيا     أخًا غير ما يرضيكما ال يحاوؿ  خميمي  قاؿ الشاعر:  -ٕٚ
   خميمي : 
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  :غير 
 

 ٓٗالتوبة:  اهلل إذ َأخرَجُو الذيَف كفروا ثانَي اثنيِف  إاّل تنصروه فقد نصرهقاؿ تعالى:  -ٕٛ
  ْإذ : 

 
 ٓنعمة اهلِل خاسروَف  شاكريفَ  ال -ٜٕ

  :شاكريف 
  :نعمة 

 
 ٓ مبتسماً اليوـَ صديقي محمد فاستقبمُتُو  ىذازارني  -ٖٓ

 ىذا : 
  :محمد 
  ًمبتسما : 

 
 والدىُر قد رفَعوُ  َؾ َأْف   تركَع يوماعم  قاؿ الشاعر: ال ُتييَف الفقيَر  -ٖٔ

   عؿ : 
 

 ٚالحجر:      تأتينا بالمالئكةِ  إْف كنَت مف الصادقيَف   لوما قاؿ تعالى:  -ٕٖ
 لوما : 

 
 ٓخالد في ضماِئِرنا إاّل الشييُد  إفْ  -ٖٖ

  :إْف 
 خالد 

 
 ٕٔالعنكبوت:    حامميفَ  مف خطاياىـ مف شيٍء بىـ  ماو  قاؿ تعالى:  -ٖٗ

  :ما 
  امميف: حبالباء في 
 ٓفي الخير تسعى  لو -ٖ٘

 لو : 
 تسعى : 

 
 ٓمجتمعاف ِ ضديٍف  القاؿ الشاعر:  -ٖٙ

  :ال 
  :ضديِف 

 ٜٛالنساء:   فتكونوَف سواًء  كفُرواتكفروَف كما  لوودُّوا : قاؿ تعالى: ٖٚ
 لو : 
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 كفُر/وا : 
 

 ٓالرذيمةِ ال أبناُء أمٍة عرفِت الفضيمَة  -الرافديِف  أبناءَ  –َنحُف  -ٖٛ
  :أبناَء 
  :ال 

 
ـَ َيصَحُب فيو روَحَؾ البدفُ  ماإال غيَر مكترٍث    ال تمَؽ قاؿ الشاعر:  -ٜٖ  دا

 ال : 
  َتمؽ : 
 ما : 

 ٕٕاألعراؼ:  ٓ وطِفقا )يخصفاِف( عمييما مف ورؽِ  الجنِة قاؿ تعالى:  -ٓٗ
   :)يخصفاِف( 

 ٓالذيَف يميوَف )يتنبيوف( ليَت  -ٔٗ
  َليت : 

   )يتنبيوف(ٓ 
:  دعاكـ دعوة مف األرض إذا )انتـ تخرجوَف(  إذاثـ  قاؿ تعالى:  -ٕٗ  ٕ٘الرـو

 االولى(:  إذا( 
   :) َانتـ تخرجوف( 

 ٓصديقاَي )أْف يتفاىما(  اخموَلؽَ  -ٖٗ
  َاخموَلؽ : 
  َصديقا /ي : 
   :)أْف يتفاىما( 

 
 بيَف القوؿِ  والعمؿأقبَح الُخمَؼ  ماقاؿ الشاعر: أكرـْ بقوـٍ )يزيُف القوَؿ فعُمُيـ(  -ٗٗ

   :)يزيُف القوَؿ فعُمُيـ( 
  :ما 
  َأقبح 

 ٓٔٔاإلسراء:    ما تدعوا فػ )لُو األسماء الحسنى(  أّياً  قاؿ تعالى:  -٘ٗ
  ًأّيا : 

   :)لُو األسماء الحسنى( 
 

( إلى الخيِر فضٌؿ  -ٙٗ  ُٓت )أنساُه( ولف أنساهُ لس)ليادي 
   :)  )ليادي 
  ْػ /ُت: لس 
   )أنساُه( 
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 جدول يبين الدرجات والتكرارات التي حصل عميها الطمبة عينة البحث في االختبار
 درجات وتكرارات طمبة كمية التربية/

 صفي الديف الحمي
 درجات وتكرارات طمبة كمية اآلداب 

 التكرار الدرجة ت التكرار الدرجة ت
ٔ- ٕٜ ٔ ٔ ٕ٘ ٔ 
 ٕ ٖٖ ٔ ٕ ٕٙ ٕ 
ٖ ٖ٘ ٔ ٖ ٕٛ ٔ 
ٗ ٖٛ ٔ ٗ ٖٔ ٔ 
٘ ٖٜ ٔ ٘ ٖٕ ٔ 
ٙ ٗٓ ٗ ٙ ٖٙ ٔ 
ٚ ٗٔ ٕ ٚ ٖٚ ٔ 
ٛ ٕٗ ٔ ٛ ٖٛ ٖ  
ٜ ٖٗ ٔ ٜ ٖٜ ٔ 

ٔٓ ٗٗ ٖ ٔٓ ٗٓ ٖ 
ٔٔ ٗ٘ ٖ ٔٔ ٗٔ ٔ 
ٕٔ ٗٙ ٖ ٕٔ ٕٗ ٕ 
ٖٔ ٜٗ ٕ ٖٔ ٖٗ ٖ 
ٔٗ ٘ٓ ٔ ٔٗ ٗٗ ٔ 
ٔ٘ ٘ٔ ٔ ٔ٘ ٗ٘ ٔ 
ٔٙ ٕ٘ ٔ ٔٙ ٗٙ ٗ 
ٔٚ ٖ٘ ٔ ٔٚ ٗٛ ٔ 
ٔٛ ٘٘ ٔ ٔٛ ٘ٓ ٕ 
ٜٔ ٘ٙ ٗ ٜٔ ٘ٔ ٕ 
ٕٓ ٘ٛ ٖ ٕٓ ٘ٗ ٔ 
ٕٔ ٙٓ ٖ ٕٔ ٘٘ ٗ 
ٕٕ ٕٙ ٔ ٕٕ ٘ٚ ٔ 
ٕٖ ٙٚ ٔ ٕٖ ٜ٘ ٔ 
ٕٗ ٙٛ ٕ ٕٗ ٙٔ ٔ 
ٕ٘ ٚٓ ٔ ٕ٘ ٖٙ ٔ 

------ ----- ----- ٕٙ ٚٙ ٔ 
------ ---- ----- ٕٚ ٚٚ ٔ 
------ ---- ---- ٕٛ ٛٓ ٔ 
 ٗٗ ٕٖٗٔ المجموع ---- ----- ------
 ٗٗ ٕٖٗٔ المجموع ٗٗ ٕٚٙٔ المجموع

                


