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 قمق طمبة المرحمة الثانية/ قسم المغة العربية/ كمية التربية االصمعي 
 من االخطاء النحوية والصرفية واالمالئية

 وان الجشعميم. شذى مثنى عم   أ. د. مثنى عموان محمد الجشعمي
 جامعة ديالى/ كمية التربية االصمعي 

 المبحث االول
 مشكمة البحث

إن المشكالت المغوية التي يعاني منيا الطمبة في المراحل الدراسية كافة ومنيا الدراسة الجامعية ىي مشكمة الخطا 
زالت ترافق الطمبة ولم تتوقف عند  االمالئي ولم تكن ىذه المشكمة ىي وليدة القرن الحديث بل مشكمة ازلية بل سرمدية ما

حد معين بل تتعاظم وشكمت خطرا كبيرا عمى مسيرة التعمم والتعميم وقد ظيرت في صيحات المربيين واوالياء االمور ولو 
امعنا النظر في ىذه المشكمة لوجدنا ان ضعف طمبتنا في االمالء والنحو ىو ضعف ناتج من ضعف مدرسينا ومعممينا. 

 (149، ص1991)محجوب، 
ان ضعف المعمم او المدرس في تخصصو وعدم تمكنو من مادتو ىو سبب كبير من اسباب ضعف طالبنا وتدني 
مستواىم العممي والتربوي ىو بالتالي سبب من اسباب تراجع المؤسسة التعميمية التي تاخذ اىميتيا وصداىا من اىمية 

 التربية والتعميم 
فال تعميم بال لغة النيا الوسيمة لمتعبير ونقل االفكار إلى غيرنا فيي مجموعة من وجوىر العممية التعميمية ىو المغة 

االلفاظ والتراكيب التي تعبر بيا االمة عن اغراضيا وتستعمميا اداة لمفيم واالفيام والتفكير ونشر الثقافة. )ابو مغمي، 
 (11، ص2001

مية فان ضعفيا سبيل إلى ضعف االمة وتراجعيا وبذلك ولما كانت المغة ىي الثقافة وىي الحضارة والتعمم وىي التن
تتقيقر االمم وتتاىل التبعية االجنبية والثقافة والمعرفة من اخطر ما تتعمم بو المغة من محاوالت اغتيال وما يجري عمى 

كل مكتوب كما ايدي ابنائيا عندما تسود الفوضى في قواعد االمالء العربي في الكتب والصحافة والرسائل والتقارير وفي 
ىو شيوع الجيل بقواعد النحو العربي حين عمت بو البموى حتى اصبحت مالزما لمكتابة االماندر فاخذوا ينصبون المرفوع 
ويرفعون المنصوب ولم يعرفوا لمصفة احكاما ولم يميزوا بين النكرة والمعرفة وىو ما اطمق عميو المغويون القدامى اسم المحن 

 (36، ص1980ة لمغة العربية خطا لغويا وصفوه عيبا ينبغي عدم الوقوع فيو. )فك، مألوفنن الوعدوا لمخروج عمى الس
فمشكمة الضعف المغوي واالمالئي مشكمة قديمة حديثة في ان واحد لم تنحصر في يوم من االيام في فئة معينة من 

مدرسين ودارسين لمغة وتوسعت فاضمت  الناس الشكوى من مشكالت النحو واالمالء توزعت بحدود المؤسسة التعميمية بين
 (36، ص1988بضميا حتى المثقفين. )نير، 

وقد اعترف االستاذ رمضان عبد التواب باتساع رقعة ىذه مشكمة باتجاه العصر الحالي حيث بدات قديما ويقرر انو 
ندما فقد االعراب كما في من الطبيعي ان تتسع دائرة المشكمة الخطا النحوي إلى حد لزوم بناء الجممة نظاما واحدا ع

 (59، ص1976الميجات العربية الحديثة. )عبدالتواب، 
ولعل اسباب ىذا الضعف يعود إلى ان معظم ىؤالء ال يتمقون ما يتمقونو من عموم لغتيم بيسر وسيولة وال يقبمون 

لمغة العربية من نحو وامالء عميو بشوق ورغبة وقد يكون سبب المشكمو ىي المادة المقررة نفسيا ونقصد بيا ىنا قواعد ا
وتعبير كتابي التي قضي عمى جميعيا وتاليفيا مدة ليست بالقصيرة او يمكن ارجاع سبب المشكمة إلى طرائق التدريس 
المتبعو او إلى الطالب نفسو بسبب اىمالو ليذه المادة بحجة صعوبتيا وحفاظيا واذا كانت القواعد النحوية حارس المسان 

 (190، ص1972واعد الرسم الصحيح تصون الكتاب من الوقوع في االخطاء. )الياشمي، والمقمم فانيا ق
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والكتابة كما معروف وسيمة لالنسان لتخطي عامل الزمان في نقل افكاره وتراثو غير ان ىذه الكتابة قد تشوىت 
واضحة امام المتعممين وطمست معالميا عندما تسمل الييا الخطا النحوي واالمالئي حتى غدت مع مرور الزمن مشكمة 

والمشتغمين في العممية التربوية في االقطار العربية المختمفة وقد صور االسمر خطورة الخطا في الكتابة اذ قال: ))الكتابة 
 (11، ص1988الخطا اشد عمى المغة من الخطا في النطق النيا ترسخ الخطا وتبقيو. )االسمر، 

لمغة وانما في االساليب المتبعة في تدريسيا اذ تقول بنت الشاطئ ))يبدو ومن كل ذلك يتبين ان المشكمة ليست في ا
لي ان عقدة االزمة ليست في المغة ذاتيا انما في كوننا نتعمم العربية قواعد صنعو، واجراءات تمقينو صماء نتجرعيا تجرعا 

 (209، ص1969عميقا بدال من ان نتعمميا لسان امة ولغة وحياة(( )بنت الشاطئ، 
 ية البحثأهم

إن االغة تاتي في مقدمة الوسائل التي تحقق وعيا لمتفكير السميم لفيم مفردات البيئة وادراك ما فييا من عالقات وان 
الفرد يتوافق مع البيئة ويتفاعل معيا بقدر تمكنو من المغة ويقول )كالس( ان المغة تسيم في تحديد الواقع الذي يعيشو الفرد 

 ( 25، ص1984وز متمثمة في المغة وىي تساعد عمى االحاطة بيذا الواقع بشكل عميق. )كالس، بما فيو وتحويمو إلى رم
الكريم ولغة اىل الجنة ولغة امة عربية كرمو اهلل سبحانو فاصطفى منيا نبينا الكريم عميو  قرآنالمغة العربية لغة ال

غة لغة قوم او جماعو بل اصبحت لغة عقيدة ودين افضل الصالة واتم التسميم فبفضل اهلل سبحانو وتعالى لم تكن ىذه الم
تحمل ذاتيا حجة بقائيا وعزتيا ووثيقة سرمديتيا بفضل كتاب اهلل العزيز اذ لم تستطع كل المحاوالت ميما اوتيت من قوة 

الكريم وىو  قرآنتدبير وتخطيط ان تزحزح المغة العربية الفصيحة عن مكانتيا وستبقى كذلك لغة المدينة االسالمية ما بقي ال
 (8، ص1985باق إلى يوم الدين. )صابر، 

اما المغة العربية فيي المعبر عن خصائص المغة االمة العربية العقمية والنفسية والروحية وقد جاء في كتاب فقو المغة 
 (20، ص1954لمثعالبي ان من شروط حب العربية ىو االعتناء بيا والمثابرة عمى تعمميا. )الثعالبي، 

الكريم ىو ارفع  قرآنالكريم نزل بيا. فال قرآنالحديث عن المغة العربية وتناوليا الكثير بالدراسة والتحميل الن ال لقد كثر
 (20، ص1999كالم عربي واسماه وىو معجزة تحدى بيا اهلل سبحانو وتعالى العرب اىل البالغة والفصاحة. )الدليمي، 

ربو في تسبيحو ودعائو فيذا نبي كريم يدعوا بيا ربو فقال))ربي اشرح العربية بع ذلك ىي وسيمة االتصال بين العبد و 
لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقيو قولي( والعربية الفصيحة ىي الركن االساس في بناء االمو ويقول 

ا وال اصوال. )الكرممي، الكرممي ان لسان العرب فوق كل لسان وال يدانيو لسان اخر من السنة العالم جماال وال تر كيب
 ( 6، ص1938

من اراد ان يعرف امو من االمم عزميا ومفاخرىا فمينظر في لغة تمك االمم النيا مرآة صادقة تعكس عمى سطحيا 
حياة تمك االمو الفكرية واالدبية والثقافية واالجتماعية ىي ذلك الصادق االمين والشاىد الصادق الصدوق لتمك االمة 

العربية ىي لغة امنيا االمين وىويتيا الناصعة حافظ ارثيا وتاريخيا ومجراىا الحضاري وال احد يبالغ ان  وتطورىا والمغة
يغموا ان قال ان المغة العربية ىي المعمم العالي السامي المو ارادت ان تعبر عن نفسيا او عن شيء اخر المغة العربية 

مة لنقل الحضارة والثقافة من جيل الخر فضل عن كونيا عامال ميما كغيرىا من المغات رابط قوي بين اعضاء االمو والوسي
 (99، ص1960لمترابط بين جيل واخر. )السامرائي، 

بوساطة آية حال فان المغة ىبة اليية خص اهلل بيا االنسان وكرمو بيا ولوال المغة لتعسرت عممية اليدآية وعمى 
ت عممية التفكير اصال الن التفكير غير ممكن بدون لغة وال دين بدون االنبياء والمرسمين بشتى صورىا واساليبيا والنعدم

لغة، قال تعالى: ))وما ارسمنا من رسول اال بمسان قوم ليبين ليم فيضل اهلل من يشاء وييدي من يشاء وىو العزيز الحكيم(( 
  2006عن كل ىذه االمور. )االنصاري  وال معرفة وال عمم وال فن وال ادب وال فمسفة بدون لغة الن المغة ىي االداة المعبرة
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وعمى الرغم مما مر باالمة من محن واحداث اال ان المغة العربية بقيت ىي االقوى من المغات في تحدي 
عيدت عبر العصور واالزمنة فضمت ثابتو وصامدة وما زالت منذ خمسة عشر قرنا لغة حية مشرقة ومتطورة 0الصعوب

 (9، ص1992عددة غيرىا. )الكخن، ومتجددة في حين انقرضت لغات مت
المغة العربية جديرة باالىتمام والبحث والدراسة النيا وسيمة ذلك المجتمع واداة رئيسية لكسب معارفو ومعموماتو واداة 
التفاىم بين المجتمع والفرد فضال عن انيا عكازة الفرد في ذلك المجتمع وسالمتو عند مواجيتو تمك التحديات التي اليمكن 

ا والتمكن منيا اال بالكالم واالستماع والكتابو والقراءة وال نبالغ اذا ما قمنا ان المغة جسر تمر عمى متنو العموم من حمي
عصر إلى اخر من جيل إلى اخر. والمغة العربية التي يعجز القمم عن وصفيا وحدة متكاممة ذات فروع مختمفة كل فرع 

الفصيحة( اذ ال يمكن االستغناء عن اي فرع من تمك الفروع لكن عند  منيا يصب في المصب االكبر )المغة العربية
التدريس قسمت إلى فروع وان ىذا التقسيم لم يكن تقسيما مخال بوحداتيا لكن من اجل تيسر كل فرع من فروعيا اذ لكل فرع 

ن ىذه الفروع القواعد \دب( وماىدافو وطرائق تدريسو فكانت فروعيا )القواعد والمطالعو والتعبير واالمالء والبالغة واال
القواعد يشمل عممي النحو والصرف والنحو ذلك العمم الذي يتقن القواعد والتعميمات التي تتعمق بضبط اواخر الكممات وىو 
يعني بدراستو العالقات بين الجمل والعبارات وىو الموجو والقائد والطرق التي يتم التعبير بيا عن االفكار والصرف وىو 

لعمم الذي يعتني با لمفظة قبل صوغيا في جممو ويحدث في حقمي االشتقاق والتصريف اذ اليمكن الفصل بين النحو ذلك ا
 (65، ص1998والصرف فالصرف مميد لمنحو والنحو مكمل لمصرف. )الدليمي، 

ام بالجانب ارى ان طريقة عرض الموضوعات النحوية بشكل بعيد عن الوظيفة الحقيقية لتدريس ىذه المادة واالىتم
النظري عند تدريسيا اكثر اكثر من االىتمام بالجانب التطبيقي ويؤدي ذلك إلى نفور الطالبة من ىذه المادة وقمة الرغبة 
فييا فتدريس مادة النحو تدريس ييتم بالقواعد وحفظ الشواىد حفظا بعيدا عن توضيح المعنىولم يدركوا ما المعنى من دور 

نحوية فاعراب الكممو يتوقف عمى فيم معنى الجممة ومعرفة مكانة الكممة في الجممة فالفيم كبير من معرفة الجوانب ال
 الكريم وفيميما فيما جيدا  قرآنالخاطئ لممعنى وليس افضل دليل عمى ذلك من طبقة قراءة ال

 إذ قال تعالى: ))ان اهلل بريء من المشركين ورسولو((
 لعمماء((وقال تعالى: ))انما يخشى اهلل من عباده ا

وما زاد الطين بمة كما يقال ان فريق اخر من المثقفين المتحررين الذي يمتون بصمة إلى االتجاه المغوي ضاقوا ذرعا 
من النحو وعدوه عبثا ال فائدة من دراستو وال جدوى بل بذل جيد واضاعة وقت وقالوا ان االنسان يتعمم النحو من بيئة التي 

واستشيدوا بافالطون ابمغ ادباء الغرب الذين لم يتعمموا النحو وبشكسبير ابمغ ادباء االنكميز يعيش فييا من محاكاة وتقميد 
 وىو االخر لم يتعمم النحو فضال عن كبار الشعراء والكتاب ولسان الحال يقول ما قالو ابن دريد تندرا بنفطويو:

 اف من النحو واصحابو               قد صار من اصحابو نفطويو
 هلل بنصف اسمو               وصير الباقي صراخا عميواحرقو ا

إن اىمية القواعد النحوية تاتي اىميتيا من اىمية المغة نفسيا فيي من فروعيا الميمة وفي ضؤ ما قيل يتضح ان 
العموم  االراء تشير إلى ان القواعد النحوية ثمثل قمة دراسات المغة ولعل افضل دليل عمى ذلك ما قالو الدليمي )وىو من

التي يمنح بيا الكالم الفصيح، فعموم المغة ستة ))المغة والبالغة والنحو والمعاني والبيان والبديع(( والثالثة االولى ال يتشيد 
 (24، ص1992عمييا الكالم من المولدين(. )الدليمي، 

ميو سائر اعضاء الجسد اذ يقول: وقد بين الدليمي اىمية قواعد المغة العربية فيي بمثابة العمود الفقري التي ترتكز ع
))ان قواعد المغة العربية تعد العمود الفقري ليذه المغة فاالنشاء والمطالعة واالدب والبالغة والنقد تظل عاجزة عن اداء 

 (193، ص2005رسالتيا مالم تقرا وتكتب بمغة سميمو خالية من االخطاء النحوية(. )الدليمي والوائمي، 
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ال يفترقان فاذا تكمم المتكمم او وصف الواصف احدىما فان وصف االثنين معا فالقواعد من النحو والصرف صنوان 
ىندسة الجممة الرتباطو بالمعنى وداللتو عميو وىو منظم بناء الجممة واليميز بين الفاعل والمفعول وىذا ابن خمدون يقول في 

ان عموم المسان اربعو ىي: المغة والنحو والبيان واالدب وان مقدمتو ليبين اىمية القواعد ويجعل النحو اىم عموم المسان )ارك
االىم المقدم من النحو اذ بو يبين اصول المقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من المفعول ولواله لجيل اصل الفائدة فالنحو اىم 

 (389، ص1986من المغة اذ في جيمو االخالل بالتفاىم جممة وليست كذلك المغة(. )ابن خمدون، 
ومن االىمية اصبحت الغة العربية نقودنا لمحديث والدفاع عنيا والوقوف بجانبيا بوصفيا حامممة راس العقيدة في 
متنيا وحواشييا فيي المتن بين المغات واالوفر بيانا واالعذب مذاقا واالمد رواقا. وليذا اختارىا اهلل سبحانو وتعالى الشرف 

فوتو من بريتو وجعميا لغة اىل سمائو وسكان جنتو وانزل بيا كتابو المبين الذي ال رسمو وخاتم انبيائو وخيرتو من خمقو وص
 (183، ص1987ياتيو الباطل بين يديو وال من خمقو. )القمقشندي، 

والقواعد النحوية ىي وسيمة لضبط الكالم وصحة النطق والكتابة فعمى المعممين اال يبالغوا في تعميميا مبالغة تميزىا 
عيا المغة بل عمييم ان يعنوا بالقدر الذي يعين التالميذ عمى تحقيق فائدة عممية في سالمة عباراتيم وصون من بقية فرو 

السنتيم واقالميم من المحن واقدارىم عمى تفيم الكالم المسموع والمقرؤ تفيما وان يجتنبوا االمور المعقدة البيعدة عن جوىر 
فظيا ليقضوا بيا اغراضيم كاالعراب التقديري واالوجب المختمفة التي ال المغة النيم ال يفيمونيا فيضطرون إلى الى ح

جدوى من اكثرىا والتماس ما يعين من الموضوعات النحوية عمى صحة الكالم والكتابة وسالمة الضبط وتاليف الجمل 
م القواعد النحوية وان والعبارات تاليفا خاليا من الخطا النحوي وليس ىذا فحسب ايضا سموك اقرب السبل وايسرىا لتعمي
 (209ص 1988يفكروا في الطريقة المناسبة التي تمبسيا لباسا جذابا يشد القموب زيبعد عنيا التعقيد وااللتواء. )الرحيم 

واالمالء فرع من فروع المغة العربية ولو منزلة كبيرة فيو من االسس الميمة لمتعبير الكتابي فاذا كانت القواعد النحوية 
سيمة ليا من الناحية الصورة الخطية فيو وسيمة لصحة كتابة القواعد النحوية والصرفية ويعد الخطا االمالئي والصرفية و 

مشوىا لمكتابو وقد يعيق فيم الجممة فاذا كانت القواعد النحوية وسيمة لتقويم القمم والمسان من االعوجاج والزلل فان القواعد 
ابة من الخطا وان ىناك عالقة وطيدة بين صحة الكتابة وفيم المقرؤ واستيعاب االمالئية وسيمة لتقويم القمم وصحة الكت

البد ان تكون الكتابة صحيحة وخالية من االخطاء النحوية واالمالئية عمى حد  -كي يفيم المكتوب–النص ككل وان القارئ 
 سواء. 

مدرسي فيو يدرب الطمبة عمى كتابة ويشكل االمالء بعدا ميما من ابعاد التدريب عمى الكتابة في اطار العمل ال
الكممات بالطريقة التي اتفق عمييا اىل المغة وىو بعد فيمو واتقانو يعد وسيمة جديدة لسالمة التعبير اذ ان االمالء الصحيح 

 (12، ص1999الي نص يؤدي إلى فيمو تماما. )شحاتو، 
اعد الكتابة الصحيحة واصوليا من طريق تدريبيم وتستنتج الباحثة من ذلك ان االمالء وسيمة ميمة لتعميم الطمبة قو 

عمى عمى رسم الحروف والكممات رسما صحيحا خاليا من االخطاء االمالئية مما يكسبيم ميارة الكتابة ويعينيم عمى القراءة 
 (110ص، 1984السميمة لمموضوعات الدراسية المختمفة بالنتيجة تمكينيم من اتقان المغة بنحو صحيح. )وزارة التربية، 

 هدف البحث 
ييدف البحث الحالي إلى معرفة قمق الطمبة المرحمة الثانية قسم المغة العربية م كمية التربية من االخطاء النحوية 

 والصرفية واالمالئية. 
 حدود البحث 

 يقتصر البحث الحالي:
 كمية التربية جامعة ديالى -1
 قسم المغة العربية  -2
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 طمبة الصف الثاني -3
 م2011-2010العام الدراسي  -4

 تحديد المصطمحات:
 اوال: القمق

(: انو شعور غامض غير سار بالتوقع والخوف والتوتر مصحوب باحساسات جسمية وياتي في freudتعريف فرويد ) -1
 (. good,19 HP,321نوبات لدى الفرد.         )

م االرتياح وتوقع وشيك (: عبارة عن حالة من التحسس الذاتي يدركو المرء عمى شعور بالضيق وعدaliتعريف عمي ) -2
 (161، ص1988لحدوث الضرر او السوء.       )عمي، 

(: انو حالة عاطفية غير مريحة تتصف بتوقع الشر والتوتر التي يمكن ان ترافقيا اعراض فسيولوجية reesتعريف ) -3
 (ress,1995,s,p 256كالتوتر العضمي والتعرق واضطرابات التنفس والغثيان والدوران. )

جمعية االمريكية لمطب النفسي: ىو حالة التخوف والتوتر وعدم االرتياح التي تنظم من توقع خطر مجيول تعريف ال -4
 ( (rmrray , 1996 , p. 99المصدر غير قابل لمتدارك.         

 *التعريف االجرائي لمقمق:
ر غير سار يرتبط عادة ىو حالة نفسية او فسيولوجية تتركب من تظافر عناصر ادراكية وجسدية وسموكية لخمق شعو 

 بعدم االرتياح والخوف او التردد. 
 ثانيا: االخطاء االمالئية:

من خالل اطالع الباحثة عمى االدبيات وجد تعريفا لميوم الخطا وىو مرادف )المحن( قديما وىو موازن لمقول فيما 
 كانت تمحن فييا الخاصة والعامة منيا عرفيا:

عن ضعف المتعممين في كتابة الكممات كما وردت كتابتيا في القطعة المعدة  ىجرس: بانيا تمك االخطاء الناجمة -1
 ( 2، ص1979الختبارىم سواء اكان خطا في شكل الكممة ام جزء منيا. )ىجرس، 

الربيعي: بانيا االخطاء التي تبدو في كتابة المعممين في رسم الصورة الحية لمكممات بنحو خالف القواعد الصحيحة في  -2
 (106، ص1996وفق ضوابط المغة العربية. )الربيعي، رسميا عمى 

عطية: بانيا اخطاء في الكتابة تؤدي إلى عدم فيم المعنى المقصود وتسبب قصور الكتابة في التعبير الكتابي كما  -3
 (181، ص2008يريد. )عطية، 

 التعريف االجرائي لالخطاء االمالئية:
زئية بين الصور الصوتية الذىنية لمحروف والكممات مدار الكتابة يعني قصور المتعممين عن المطابقة الكمية او الج

 االمالئية مع الصور الخطية ليا عمى وفق قواعد الكتابة االمالئية المحددة او المتعارف عمييا. 
 

 الخطا االمالئي الشائع:
ة الجتماع عدد من % من مجموع طمبة العينة وحدد الخطا بيذه النسبة نتيج34ىو الخطا الذي يقع فيو اكثر من 

المتخصصين في مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا ومن الباحثين ممن قاموا باجراء دراسات وبحوث مماثمة حول 
 (10، ص1978القضايا االمالئية عند المتعممين في ىذه المرحمة عمى ىذه النسبة. )الباوي، 

 ثالثا االخطاء النحوية: 
باب نحا، ينحو بمعنى قصد يقصد والنحو ىو القصد والطريق. )ابن منظور،  النحو لغة: عرفو ابن منظور: تحت

 (214، ص13، مج 2004
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 النحو اصطالحا: عرفو كل من: 
 (6، ص1985مبروك: بانو فن تصحيح الكالم العربي كتابة وقراءة. )مبروك،  -1
جزء منيا في االخر وعالقتو بو  مطر: بانو العمم الذي يبحث في الجممة واجرائيا وانواعيا ونظام ترتيبيا واثر كل -2

 (75، ص1985الربط بينيا. )مطر،  أدواتو 
سميمان واخرون: بانو عمم باصول تعرف بو احوال الكممات العربية من حيث االعراب والبناء. سميمان واخرون،  -3

 (11، ص2000
يم المعنى. )عاشور عاشور الحوامدة: بانو مقياس دقيق تقاس بو الكممات في اثناء وضعيا في الجمل كي يستق -4

 (103، ص2007والحوامدة، 
 التعريف االجرائي لمخطا النحوي:

 ىي االخطاء النحوية التي يقع فييا الطالب عند الكتابة وتتمثل في ضبط اواخر الكممات. 
 رابعًا: االخطاء الصرفية:

 الصرف لغة: عرفو كل من:
: بعتو. والصرف: الزيادة والتحسين والتغير، وصرفو بشر: ىو االنفاق صرفت المال: انفقتو وصرفت الذىب بالدرىم -1

 (220، ص1973عن الشيء رده عنو وصرفت االجير والصبي: خميت سبيمو، وصفت الكالم زينتو. )بشر، 
ابن منظور:ىو مصدر صرف من باب ضرب ومعناه الغالب التبديل والتغير يقال: صرفت الدراىم بالدنانير وبين  -2

 (228ص 7، مج 2002جودة احدىما. )ابن منظور،  الدرىمين صرف اي فضل لفضة
 الصرف اصطالحا: عرفو كل من:

 (1، ص1985)ابن جني(: بانو )ان تاتي إلى الكممة فتصرفيا عمى وجوه شتى(. )ابن جني،  -1
 (1، ص1985)ابن الحاجب( بانو عمم باصول يعرف بيا احوال ابنية الكمم التي ليست باعراب. )ابن الحاجب،  -2
انو اشتقاق الكالم بعضو من بعض وىو تحويل الكممة من بناء إلى اخر او إلى ابنية مختمفة اخرى ابو مغمي: ب -3

 ( 75، ص1990لتؤدي انواعا من المعنى. )ابو مغمي، 
)السيرافي(: بانو "تغير الكممة بالزيادات والقمب لمحروف التي رسمناىا جواز حتى تصير مثال عمى كممة اخرى".  -4

 (210)السيرافي، ب ت، ص
 *التعريف االجرائي لمخطا الصرفي:

 ىي االخطاء الصرفية التي يقع فييا الطالب عند الكتابة في بنية الكممة واشتقاقيا. 
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 الفصل الثاني
 القمق  

يعد القمق من العوامل الرئيسية المؤثرة من الشخصية االنسانية ىو جزء طبيعي كل اليات السموك االنساني وىو يمثل 
ىم االضطرابات المؤثرة عمى الصحة النفسية والجسدية لمفرد ومستقبمو في العصر الحديث اذ زاد االىتمام بالدراسة احد ا

القمق نتيجة الضغوط التي يتعرض ليا االنسان المعاصر ونتيجة لمتغيرات الحديثة التي رافقت الثورة العممية والتقنية 
 ق والضغوط النفسية. المتسارعو حتى اطمق عمى ىذا العصر بعصر القم

 مفهوم القمق:
ان المعنى المغوي لكممة القمق في المعجم الوسيط قمق الشيء قمقا اي حركة وال يستقر في مكان واحد اضطرب وازعج 

 ( 1973فيو قمق الشيء. )مصطفى واخرون، 
 أما التعريف السايكولوجي لمقمق كما يعرفو معجم عمم النفس والطب النفسي:

الفزع والخوف من شر مرتقب او كارثة توشك ان تحدث والقمق بصورة عامة ىو استجابة لتيديد غير ىو شعور عام ب
محدد كثير ما يصدر عن الصراعات الالشعورية ومشاعر عدم االمن والنزاعات الغريزية الممنوعة المنبعثة من داخل 

ت ويتسارع النفس وتزداد نبضات القمب. )فرج، النفس وفي الحالتين يعبئ الجسم امكانياتو لمواجية التيديد فتت العضال
 (29، ص1990

وأغمب المصادر القمق معمومة باسثناء القمق العصبي الذي اليدرك المصاب بو مصدره حيث تتشابو حالة من الخوف 
 الغامض غير المبرر كما ان لو العديد من االعراض التي تبدوا واضحة عمى الشخص القمق خاصة في المواقف الضاغطة

 (113، ص2003التي توتره واالمو النفسية. )غرابة، 
 تصنيفات القمق: القمق يصنف القمق إلى: 

 القمق الموضوعي العادي -1
يكون ىذا القمق خارجا وموجودا فعال ويطمق احيانا القمق الواقعي او القمق الصحيح او القمق السوي 

(opjectiveanexitey او القمق الدافع )drneanxiety االيجابي  او القمقpositiveanxiety  وذلك الرتباط ىذا النوع
بموضوع حقيقي يحمل مخاطر حقيقية والقمق في ىذه الحالة ىو رد فعل مبرر لموضوع خارجي بحيث يييء الفرد نفسو 

 لمتعامل مع ىذا الموضوع وتجنب مخاطره. 
 القمق العصابي )المرضي( -2

ر عمتو اال انو يشعر بحالة من الخوف الغامض دون مبرر وىو من انواع القمق الذي ال يدرك المصاب بو مصد
( الذي يمثل freefloatinganxiety( ويسمى احيانا من القمق اليائم الطميق )morbidموضوعي لذلك ىو قمق مرضي )

 (49، ص2003في الشعور بعدم االرتياح وترقيب المصائب وىذا الشعور مستر ودائم لدى الفرد.  )فايد، 
 يولوجي لمقمق:التفسير الفس

تنشا اعراض القمق النفسي من زياده في نشاط الجياز العصبي غير االرادي السمبثاوي او الباراسمبثاوي ومن ثم تزيد 
نسبة االديريالين والنور ادريالين في الدم فيتحرك السكر في الدم مع شحوب بالجدل فيزداد العرق ويجف الحمق واحيانا 

اط الباراسمبثاوي فاىميا كثرة التبول واالسيال ووقوف الشعر وزيادة الحركات المعوية مع ترتجف االطراف اما ظاىر النش
اضطراب اليضم والنوم والنوم ويتميز القمق فسيولوجيا بدرجة عالية من االنتباه واليقضة المرضية في وقت الراحة مع بطئ 

 ادي ىو الييبوثالموس(التكيف في مرض القمق والمركز االعمى لتنظيم الجياز العصب. )الالر 
)المياد التحتي( ىو مركز التعبير عن االنفعاالت وىو عمى اتصال دائم بالمخ الحشوي والذي ىو مركز االحساس 
بالنفعال ويتمقى الييبوثالموس تعميماتو من قشرة المخ الذي يتصل بو لمتكيف من المنبيات الخارجية ومن ثم توجد دائرة 
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خ والييبوثالموس والمخ الحشوي ومن خالل ىذه الدائرة العصبية نعبر ونحس بانفعاالتنا اذ عصبية مستمرة بين قشرة الم
اخذنا باالعتبارات ان ىذه الدائرة العصبية تعمل من خالل شحنت كيربائية وكيميائية وان الموصالت العصبية المسؤولة 

يا في ىذه المراكز من اي جزء اخر في المخ مع عن ذلك ىي )السيروتونين والنور ادرنيالين والوبامين( والتي تزيد نسب
وجود االستيل كولين في قشرة المخ وان اسباب معظم االمراض النفسية والعقمية ىي خمل في توان ىذه الموصالت 

 (111، ص1998العصبية. )عكاشة، 
 أعراض القمق:

 تقسم اعراض القمق إلى ثالث اقسام وىي:
 االعراض الجسمية: -1

ز بشحوب الوجو واتساع فتحة العين وبرودة االطراف وسرعة ضربات القمب وارتفاع ضغط الدم وىذه االعراض تمتا
 ( 114، ص2000وسرعة التنفس والشعور ونقص الطاقة والحيوية تؤثر العضالت. )العناني، 

 االعراض النفسية االجتماعية: -2
د االنتباه وكثرة النسيان وعدم التركيز لعل من ابرز اعراضيا عدم الراحة الداخمية والخوف وترقب حدوث مكروه وتش

، 1994واالرق وعدم القدرة عمى النوم واالكتئاب والشعور بالعجز وعدم التوافق مع االخرين والعزلة وعدم التكيف. )ابراىيم، 
 (24ص
 االعراض المعرفية -3

 وتتضمن مجموعة من الخصائص المعرفية:
 واحد مما يسبب لو التعاسة. التطرف في االحكام اذ يفسر الشخص الموقف باتجاه  - أ

 التصمب في مواجية المواقف المختمفة بطريقة واحدة من التفكير.  - ب
تبنى معتقدات واتجاىات عن النفس والحياة ال يقوم عمييا دليل منطقي كالتسمطية والجمود العقائدي. )ابراىيم،  -ج

 (25، ص1999
 النظريات التي فسرت القمق
 أواًل: نظرية التحميل النفسي

انذار لالنابات تقوم باتخاذ مواقفيا الدفاعية مستخدمة انزيماتيا الخاصة ضد  إشارةيتركز تحميل القمق لفرويد باعتباره 
 ما ييددىا وىي اما تنجح في ذلكاو ان تسقط االنا فريسة القمق النفسي وقد قام فرويد بتحديد انواع القمقفي ثالث انواع ىي:

 القمق الموضوعي -1
 القمق العصابي -2
 (116، ص2000)العناني،      القمق الخمقي -3

وينتيي قرويد في نظريتو ان القمق ينشا عن كبت الرغبة الجنسية او احباطيا ومنعيا لالشباع وحينما تمنع الرغبةة 
د الجنسية من االشباع تتحول الطاقة الجنسية إلى قمق ويتم ىذا التحول بطريقة فسيولوجية بحتو وقد ادى ىذا الراي إلى ابعا

موضوع القمق عن نطاق ابحاث التحميل النفسي لمدة من الزمن فالقمق وفقا ليذه النظرية ال يحدث العصاب وانما العصاب 
، 1995اوال وساعد العصاب عمى كبت الرغبة الجنسية تتحول الطاقة الجنسية وبطريقة مباشرة إلى قمق. )كفاني، 

 (347ص
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 ثانيا: النظرية السموكية 
السموكية إلى القمق عمى انو سموك متعمم من البيئة التي يعيش فييا الفرد تحت شروط التدعيم االيجابي  تنظر المدرسة

والتدعم السمبي وىي وجية نظر مغايرة لمتحميمية فالسموكيون ال يؤمنون بالدافع الالشعورية وال يتصورون الديناميكيات 
ثالث وىي )اليو االنا االنا العميا( كما فعل التحميميون بل انيم  النفسية او القوى الفاعمة في الشخصية عمى صور منظمات

يفسرون القمق في ضؤ االشتراط الكالسيكي وىو ارتباط مثير جديد بالمثير االصمي ويصبح المثير الجديد قادرا عمى 
ة نجده يشعر بالخوف استدعاء االجابو الخاصة بالمثير االصمي ال يثير مثل ىذا الشعور وعندما ينسى الفرد ىذه العالق

وعندما يتعرض لنفس الموضوع الذي يقوم بدور المثير الشرطي ولما كان ىذا الموضوع ال يثير الخوف بطبيعتو فان الفرد 
 (347، ص1995يستشعر ىذا الخوف المبيم الذي ىو القمق. . )كفاني، 

 ثالثا: النظرية المعرفية
نفسي عمى عكس المدارس العالجية االخرى حيث ان اصحاب االتجاه جاء المعرفيون بنقمة جديدة في ميدان العالج ال

المعرفي ال يختمفون كثيرا فيما بينيم بل يمكن بكل بساطة استنتاج ان جيود كل منيم جاءت مكممة لجيود االخر. ويعتبر 
النفسي وترى ىذه  اليس وثورن ووليم سون وباترسون ىم من اىم من قدموا تصورا خاصا عن النظرية المعرفية في العالج

النظرية ان سبب القمق العائد عائد إلى معاناة الفرد في الشعور بالتيديد واعتباره مسبوقا بانماط التفكير الخاطئ والتشوييات 
المعرفية وبالتالي سؤ التفسير من قبل الفرد ال حساساتو الجسمية العادية ومثال ذلك زيادة ضربات القمب لدى الشخص 

 (8، ص2007عمى انيا ازمة قمبية االمر الذي يؤدي إلى زيادة االحساس باالعراض السمبية. )ابو سميمان،  وتفسير الزيادة
 رابعا: النظريات النفسية االجتماعية

ان ليذه النظريات انصار عديديون ابتعدوا عن اراء فرويد لعدم موافقتو فيما يتعمق بالظروف االجتماعية المؤثرةفي 
ا عمى صياغة جديدة لنظرية التحميل تبعا لمظروف االجتماعية التي يكون الفرد جزءا منيا ولعل ابرز شخصية الفرد اذ عمدو 

ىؤالء ىي كارين ىونتري. ترى ىورني ان الطبيعة االنسانية ىي طبيعة قابمة لمتغير نحو االفضل اذا ما توفرت ليذه 
اعمين بقدرات وامكانات االنسان نحو التقدم واالرتقاء واعطت الطبيعة بيئة سميمة وايجابية اذ تعتبر ىورني من العمماء المتف

دورا لمثقافة في خمق القمق لدى االنسان وسمتو القمق االنساني وىو االحساس الذي يصاب بو االطفال لعزلتيم ولقمة حياتيم 
 (51، ص2001مقارنتا بمحيطيم المميء بالتوتر والعدوانية. )فاروق، 

لفرد يشعر بالقمق نتيجة شعوره بالعجز فيذا العالم يدفعو إلى ان يكون اما ضد او مع كما وتؤكد ىورني عمى ان ا
، 2000االنسحاب بعيدا عن االخرين وفي ان ال يكون االنحراف باسموب القمق والعدوان لتخفيف التوتر. )حامد، 

 (481ص
 الدراسات السابقة

 (1791دراسة شحاته ) -1
االخطاء االمالئية الشائعة في الصفوف الثالثة االخيرة من المرحمة  اجريت ىذه الدراسة في مصر ورمت معرفة

االبتدائية تشخيصيا وعالجيا، ومدى اختالف ىذه االخطاء من صف دراسي إلى اخر، واسباب وقوع المعممين في ىذه 
 االخطاء، وماذا يقترح لعالجيا. 

الثالثة االخيرة من المرحمة االبتدائية ولقد  ( متعمم، متعممة من متعممي الصفوف1100وتكونت عينة الدراسة من )
جمع الباحث االخطاء االمالئية عند عينة ممثمة من المتعممين عن طريق فحص كتاباتيم المختمفة في كراسات االمالء 

ت التحريرية والتعبير والواجبات المنزلية والحساب واليندسة والعموم والصحة والتاريخ والجغرافية والتربية القومية واالمتحانا
وحرص الباحث في اختياره العينة ان تمثل العوامل المؤثرة في الكتابة السيمة امالئيا وابرزىا المستوى االجتماعي 
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واالقتصادي والجنس والمستويات العقمية المختمفة وباستعمال النسب المختمفة وباستعمال النسب المئوية لكل نوع من انواع 
 طريق مقابمة موجيي المرحمة االبتدائية ومعممييا الخطا والكشف عن اسبابيا من

 وبعد تحميل نتائج البحث توصل الباحث إلى ما ياتي:
 ان االخطاء االمالئية تختمف من صف الخر باختالف الصفوف الدراسية.  -1
 ة. ليس لمتغير الجنس اثر مميز في نسب االخطاء االمالئية في الصفوف الثالثة االخيرة من المرحمة االبتدائي -2
ان اختالف المستوى االقتصادي االجتماعي لممتعممين يؤثر في االخطاء االمالئية عند متعممين الصف الرابع  -3

 والخامس والسادس من المرحمة االبتدائية اي ان نسب االخطاء تتاثر باختالف المستوى االقتصادي واالجتماعي. 
تعددة منيا ما يتصل بالمتعمم ومنيا ما يتصل بخصائص ان اسباب وقوع المتعممين في االخطاء االمالئية كثيرة وم -4

 (37، ص1978المغة المكتوبة ومنيا ما يتصل بطريقة التدريس. )شحاتو، 
 1711دراسة القيسي  -2

اجريت ىذه الدراسة في االردن ورمت معرفة االخطاء االمالئية االكثر شيوعا في التعبير الكتابي عند طمبة الصف 
 لثاني االعدادي والصف الثالث ااالعدادي تم تصنيفيا وتحميميا إلى االستراتيجيات االتية:االول االعدادي والصف ا

 النظام الكتابي -1
 النظام الصرفي -2
 النظام النحوي -3
 نظام الفصيحة والعامية)الميجة( -4
 نظام استعمال نظام الترقيم -5

عدادي والصف الثاني اعدادي متعمما ومتعممة من الصفوف الثالثة الصف االول اال 270تكونة عينة الدراسة من 
( وىم موزعون كاالتي 1988-1978والصف الثالث االعدادي في مدينة اربد التابعة لوكالة الغوث الدولية لمعام الدراسي )

من الصف الثالث االعدادي وقد اختيرت  90من الصف الثاني اعدادي و 90متعمما من الصف االول االعدادي و 90
 العينة عشوائيا. 

الباحث عمى موضوعات من التعبير لكل الصف من الصفوف الثالثة اذ كتب طمبة صف في واحد منيا وقد اعتمد 
امعن الباحث بالموضوعاتالمخارة واتبع مجموعو من االرشادات واالسئمة التي تساعد عمى الكتابة في احد الموضوعات 

بة في وقت واحد وحدد الباحث االخطاء ثم صنفيا إلى دقيقة بحيث يبدا المتعممونبالكتا 45وكانت المدة المقررة لمكتابة 
اخطاء تتعمق بالنظامالكتابي والنظام الصرفي والنظام النحوي والنظام الفصحى والعامية ونظام عالمات الترقيم وىذه ىي 

لمبتدئين يقعون االنظمة التي تكون منيا النظام المغوي وكانت نتائج الدراسة تدعم االفتراض الذي ينص عمى ان المتعممين ا
في مجاالت المغة المختمفة باخطاء اكثر مما يقع فييا المتعممين القدامى، اي ان العالقة سمبية بين المستوى التعميمي وعدد 

 (328، ص1988االخطاء التي يخطئ فييا المتعممين بانواعيا. )القيسي، 
 (: 1777دراسة االزيجاوي ) -3

ية التربية / ابن رشد، واستيدفت إلى معرفة االخطاء النحوية لدى طمبة اجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد / كم
 قسمي المغة العربية في كميتي التربية واالداب دراسة مقارنة. 

 والتحقيق ىدف الدراسة استعمل الباحثان اداتين: 
 تين. ( فقرة طبق عمى المرحمة في قسمي الغة العربية في الكمي40اختبار تحصيمي مكون من ) االولى:
 الكتابة في موضوع تعبيري.  الثانية:
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بناًء عمى ذلك طبقت الباحثة االختبار إلى عينة طمبة المرحمة الرابعة في قسم المغة العربية/ كمية االداب البالغ عددىم 
 ا. طالب 38طالبة و 46طالبا وطالبة بواقع  84طالبة وعمى عينة طمبة ابن رشد  31طالبا و34طالبا وطالبة بواقع  65

وعند التعامل مع النتائج اعتمدت الباحثة عمى معامل ارتباط بيرسون معادلة معامل الصعوبة ومعاممة قوة التمييز 
 والنسبة المئوية ومربع كاي. 

 توصمت الباحثة إلى نتائج عدة منيا: 
 نفسيا تقريبا.  ان طمبة قسم المغة العربية في كميتي التربية واالداب يقعون في اخطاء نحوية وفي الموضوعات .1
ان مدرسي ومدرسات المستقبل لم يكونوا بالمستوى المطموب في االلمام بالقواعد النحوية االساسية وىم يعانون من  .2

 ضعف شديد في المادة النحوية. 
 وقد اوصت الباحثة بعدد من التوصيات عمى النحو االتي: 

 ضرورة تصويب التدريسين اخطاء الطمبة النحوية.  .1
 انما وسيمة لخدمة المغة وفروعيا خالل تقويم المسان وصيانتو من المحن. آية بة بان النحو ليس غتوعية الطم .2
 االىتمام بالتطبيقات النحوية وتطبيقاتيا.  .3
 ضرورة قبول الطمبة في اقسام المغة العربية عمى اساس رغبة الطالب اوال ومعدلو ثانيا.  .4
، 1999المغة الفصيحة واالبتعاد عن الميجة العادية. )االزبرجاوي، ضرورة التزام تدريسي المغة العربية وطمبتيم ب .5

 (75-34ص
 (: 2001دراسة السعدي ) -4

وكانت الدراسة ترمي إلى التعرف عمى االخطاء النحوية  2001اجريت الدراسة في جامعة بابل / كمية التربية سنة 
فقد بمغ العدد الكمي لطمبة المرحمة الرابعة  2001-2000سي فيما يقرؤه طمبة قسم المغة العربية في كميات التربية لمعام الدرا

طمبا وطالبة من كميات التربية في محافظة ذي قار وبابل والموصل وكمية التربية ابن رشد / جامعة  577قسم المغة العربية 
%( من  25نسبة ) طالبا وطالبة وىي تمثل 144بغداد واختار الباحث عينتو بالطريقة العشوائية اذ بمغت غينة البحث 

 العدد الكمي. 
 وقد حدد الباحث اىداف بحثة من خالل االجابة السؤالين االتيين: 

ما ىي الموضوعات النحوية التي يخطئ فييا طمبة المرحمة الرابعة في اقسام المغة العربية في كميات التربية عند  .1
 قراءتيم النص الذي سيحدده الباحث قراءة صائتة ؟

طئين من طمبة المرحمة الرابعة في اقسام المغة العربية في كميات التربية في كل موضوع نحوي من ما ىي نسبة المخ .2
 الموضوعات التي يتضمنيا النص الذي سيحدده الباحث ؟

اما الوسائل االحصائية التي استخدميا الباحث في تحميل بيانات بحثو فكانت النسبة المئوية اليجاد نسبة االخطاء 
ن ومعامل ارتباط بيرسون اليجاد ثبات االداة وثبات تحويل الحركات الصوتية إلى حركات مكتوبة وثبات ونسبة المخطئي
 فرز االخطاء. 

اما النتائج التي توصل الييا الباحث في ضوء دراستو الحالية فيي ان الطمبة يقعون في اخطاء نحوية بشكل ال يميق 
النحوية الصحيحة في اثناء قراءتيم واوصى بضرورة التشديد عمى بمرحمتيم وانيم غير قادرين عمى توظيف القواعد 

 (96-63، ص1939الموضوعات النحوية التي اخطأ فييا الطمبة وتدريس المغة عمى اساس الوضع واالستعمال. )السعدي، 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجرائاته

 منهجية البحث:
يتناسب مع طبيعة البحث اذ اتبع المنيج الوصفي. )داود وانور،  يتضمن ىذا الفصل منيج البحث الذي اتبع والذي

ن ىذه المنيجية تساعد الباحث عمى اختيار عينة بحثو وعمى وفق االسموب العممي االمثل الذي يوفر أل، (71، ص1990
. )ابو نيل، لو مراعاة خصائص المجتمع االصمي زيادة عمى الحصول عمة نتائج موضوعة تسيم في تقديم الحمول المفيدة

 (20، ص1984
 أواًل: مجتمع البحث االصمي 

المرحمة  -قسم المغة العربية-جامعة ديالى -االصمعي –تحدد مجتمع البحث االصمي في كمية التربية 
 (2011-2010الثانيةلعام)

 عينة البحث
بع شعب( وكان عدد زار الباحثان قسم المغة العربية وتعرفت عمى عدد شعب المرحمة الثانية اذ كانت الشعب)ار 

( وبما ان عدد طمبة الشعب الثالثة كبيرة جدا اخذ الباحث 173( وكان العدد الكمي )56)-( وج61)-( وب56)-الطالب أ
 ( طالب وطالبة40% من كل شعبة اذ اصبح عينة البحث )10نسبة 

 %10نسبة  العدد الكمي الشعبة الصف
 %10 56 أ الصف االثاني
 %10 61 ب الصف الثاني
 %10 56 ج الصف الثاني
 ثانيًا: اداة البحث

 قدم الباحثان استبانة مفتوحة فييا سؤال ينص: - أ
 )ماىي اسباب قمق طمبة قسم المغة العربية الصف الثاني في كمية التربية من االخطاء النحوية والصرفية واالمالئية( 

بدائل)موافق،  3( فقرة امام كل فقرة 34ف من )وحد الباحثان اجابات عينة البحث اذ اصبح لدييا استبانة مغمقة تتال - ب
 موافق إلى حد ما، تعديل(

 صدق االداة -1
( وبعد االخذ 2عرض الباحثان االستبانو بشكميا النيائي عمى نخبة من اساتذة المغة العربية وطرائق تدريس)ممحق 

 فقرة  45فقر من اصل  34بمالحظات االساتذة كانت االستبانة بصيغتيا النيائية 
 راء التجربةاج -2

 الفصل االول. آية قدم الباحث االستبانة المفتوحة إلى عينة التجربة في بد -1
 فقرة 45صححت البحثة اجابات عينة البحث ووحدتيا اذ اصبح لدييا  -2
 ( فقرة 34عرضت الباحثة فقرات االستبانة عمى الخبراء فكانت بعد التعديل بشكميا النيائي ) -3
 نة لمعرفة اجابتيم عمى كل بديل عرضت االستبانة عمى افراد العي -4
 وحدت الباحثة اجابات افراد العينة عمى كل فقرة -5
 اعتمدت الوسط المرجح لكل فقرة والوزن المئوي -6
 اعتمدت الوسيمة االحصائية لمعرفة النتيجة ومناقشتيا  -7
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 تطبيق االداة -3
( طالبا 40د العينة البالغ عددىم )بعد ان تحققت الباحثة من صدق االختبار واصبح ثابتا وجاىزا لمتطبيق عمى افرا

 (2010-11-1وطالبة من طمبة المرحمة الثانية وذلك في        )
 تصحيح االختبار -4

صححت الباحثة اجابات العينة عمى االستبانو ووحدت االجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبانو عمى ضوء البدائل 
 الثالث. 

 ثالثا: الوسائل االحصائية
وصف كل فقرة من فقرات اداة البحث ومعرفة قيمتيا وترتيبيا بالنسبة لمفقرات االخرى ضمم المجال الوسط المرجح ل -1

 الواحد لغرض تفسيرىا حسب القانون
 1×1+ت2×2+ت3×1ت

 الوسط المرجح=
 مج ت         
 :تكرار البديل االول1ت
 :تكرار البديل الثاني2ت
 : تكرار البديل الثالث3ت
 مجموع ت=عدد العينة 

 وزن المئوي لبيان قيمة النسبة لكل فقرة من فقرات االستبانو واالفادة منيا في تغير النتائجال -2
 الوسط المرجح 

 100×    الوزن المئوي = 
 الدرجة القصوى      
 (23، ص1986)االمام،        
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 ة ال تنسجم مع اسموب الطالب(الفقرة االولى )طرائق التدريس المتبع
( وىذه القيمة عالية تشير إلى ان الطريقة التدريسية التي 6. 94( وعمى وزن مئوي )48. 2حازت عمى وسط مرجح )

يتبعيا التدريسي لتدريس طمبة المرحمة الثانية مادة النحو والصرف واالمالء وليذا في ضوء النتيجة يتطمب االمر اعادة 
 تدريسية التي يتبعيا التدريسي. النظر بالطريقة ال

 كل موضوع صرف او نحو(آية الفقرة الثانية )انعدام التدريبات والتمرينات في نه
( وىذه القيمة عالية تشير إلى انعدام التدريبات والتمرينات 6. 94( وعمى وزن مئوي )48. 2حازت عمى وسط مرجح )

عمى ضرورة اضافة تدريبات محمولة اوال وتدريبات غير محمولة ثانيا  كل موضوع صرف او نحوليذا تؤكد ىذه الفقرةآية في ني
ليطبق الطالب الجانب النظري الذي درسو في الجانب العممي وما التدريبا والتمرينات إلى اال اعادة مركزة ودقيقة لقاعدة المادة 

 الضعف وتعزيز القوة.  الدراسية التي درسيا وىي ميدان يتعرف إلى جانب الضعف والقوة والعمل عمى تصويب
 الفقرة الثالثة )اعتماد التدريسين عمى طريقة االلقاء( 

( وىذه الفقرة التحقت بسابقتيا اذ تبين قمق 86( وعمى وزن مئوي )58. 2فقد حصمت حصمت عمى وزن مرجح )
ي تدريس تمك المواد وىي طريقة الطمبة من النحوية والصرفية واإلمالئية يرجع إلى الطريقة التدريسية التي يتبعيا التدريسي ف

القائية يمقي التدريسي المحاضرة عمى مسامع الطمبة والطمبة يسمعون فقط ال دور ليم خالل المحاضرة اذ ان ىذه الطريقة 
 توقع الطمبة في اخطاء لغوية وىذه االخطاء تبعث القمق والخوف لدى الطمبة. 

 الفقرة الرابعة )عدم مشاركة الطمبة خالل الدرس( 
من لوازم التدريس بشكل عام والجامعي بشكل خاص المشاركة الفعالة من الطمبة خالل الدرس اذ ان ىذه المشاركة 

( وسط 56. 2تبعث الحيوية والنشاط والتنافس العممي التربوي بين الطمبة وتؤدي إلى نتائج ايجابية اال ان ىذه النتيجة )
الفقرة تشير إلى ان قمق الطمبة من ىذه االخطاء يرجع إلى عدم  ( وزن مئوي التي اشارت الييا ىذه3. 85مرجح و)

 المشاركة داخل الصف اذ من خالل المشاركة يتعرف الطالب عمى اخطائو والعمل عمى تصويبو. 
 الفقرة الخامسة )اساس الطالب الضعيف(

الثانوية واالبتدائية وقد ان الطمبة يعانون من ضعف في النحو والصرف االمالء وان ىذا الضعف ىو وليد المرحمة 
رسخ ىذا الخطا في اذىانيم وفي حالة وقوع الطالب في اخطائو النحوية واالمالئية يجعل الطالب يشعر بالقمق والخوف ىذا 

( وان الفقرة الرابعة والخامسة 3. 85( وعمى وزن مئوي )56. 2ما اشارت اليو الفقرة خمسة اذ حصمت عمى وسط مرجح )
 ن احدىما اثر في االخر صديقان ال يفترقا

 الفقرة السادسة )ضعف طريقة التدريس في مادة النحو والصرف(
اشارت الفقرة السادسة إلى ان ىناك قصور واضح في طريقة التدريس وان من مشكمتا التدريس االساسية ىي قصور 

( وعمى وزن 52. 2وسط مرجح )الطريقة في توضيح المادة العممية وتفسيرىا وايصاليا إلى اذىان الطمبة اذ حصل عمى 
( الفقرة السابعة )مشكمتي في الميزان الصرفي ال اعرف كيف نزن الكممة( اذ ان ىذه الكممة حازت عمى 84مئوي مئوي )
( وىي تشير إلى ان الطالب عندما يدخل إلى المحاضرة يعاني من قمق 84( وعمى وزن مئوي )52. 2وسط مرجح )

 واضطراب. 
 شغال الطالب في االمور غير الدراسية(الفقرة الثامنة )ان

( وىي داللة تشير إلى انم الطمبة 6. 82( وعمى وزن مئوي )48. 2حصمت الفقرة الثامنة عمى وسط مرجح )
 ينشغمون في امور جانبية ال عالقة ليا وىذا ىو سبب قمق الطالب عندما يدخل المحاضرة. 
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 الفقرة التاسعة )الفقدان الكمي إلى درس االمالء(
إلى ان درس االمالء لم يكن لو درس  إشارة( وىذه 6. 82( وعمى وزن مئوي )48. 2حصمت عمى وزن مرجح )

مخصص وال حصة معينة في الجدول وانما ترك عمى عاتق كل مدرس بشكل عفوي وفقدان الدرس يجعل الطالب يقمق 
 عندما يرتكب االخطاء االمالئية. 

 التي تخص هاتين المادتين( الفقرة العاشرة )عدم المعرفة الكافية
( والتي تشير إلى ان الطالب لم يكن ممما المام كافيا 3. ،81( وعمى وزن مئوي )44. 2حصمت عمى وزن مرجح )

بمادة النحو واالمالء ولم يعرف ما معنى الصداقة وىذا ىو سبب القمق اذ النتيجة ىذه تشير إلى قمة المعرفة بالشيء وتؤدي 
 إلى القمق. 

 الحادية عشر )تحذير الطمبة من الصعوبة الموجودة في قسم المغة العربية( الفقرة 
وال رغبة آية ان نظام القبول في االقسام يكون وفق استمارة الخيار وقد يرشح الطالب قسم المغة ابمعربية وال عن در 

الب مسبقا قمقا من ىذا القسم وانما السباب اخرى فضال عن تخويف الطمبة من صعوبة تمك المادة فيذا التخويف يجعل الط
 (3. 81( وعمى وزن مئوي )44. 2وىذه المواد الرئيسية حصمت عمى وسطا مرجح )

 الفقر الثانية عشر )عدم تكميف الطمبة بالنشاطات الالصفية(
( اذ تشير ىذه الفقرة عمى ان من لوازم التدريسي وحتى 3. 81( ووزن مئوي )44. 2حصمت عمى وسط مرجح )

 بد ان يتخممو نشاطات ال صفية لكل مادة من المواد وىذه النشاطات يجعل الطالب يتطمع بشكل افضل إلى الجامعي ال
 المادة مع ترسيخيا في ذىنو لكن ىذا لمك يكن وبدوره جعل الطالب قمقا من كثرة اخطائو النحوية والصرفية واالمالئية. 

 ن بها(الفقرة الثالثة عشر )االبتعاد عن الفصحى وقمة الناطقي
( وىي اشارت إلى ان التدريسين يستخدمون العامية 6. 78( وعمى وزن مئوي )36. 2حصمت عمى وسط مرجح )

 عند تدريس مادة النحو والصرف والحالة جعمت الطمبة يقبمون من االخطاء االمالئية والنحوية والصرفية. 
 الفقرة الرابعة عشر )قمة متابعة التدريسين لالخطاء الصرفية(

( والتي تشير إلى ان قمة متابعة التدريسين لالخطاء 6. 78( وعمى وزن مئوي )36. 2ت عمى وزن مرجح )حصم
 النحوية والصرفية واالمالئية والتي يقع بيا الطمبة وان قمت المتابعة تؤدي إلى ترسيخ الخطا والوقوع في الخطا. 

 ( الفقرة الخامسة عشر )عدم متابعة التدريسين في التحضير اليومي
( وىذه اشارت إلى فقدان التحضير اليومي لممادة 6. 78( وعمى وزن مئوي )36. 2حصمت عمى وسط مرجح )

من لوازم التدريس اذ يتعرف الطالب ألنو  العممية المدروسة وان ىذا النتيجة تشير إلى ضرورة االىتمام بالتضير المسبق
 إلى المادة العممية قبل دخول االستاذ. 

 عشر )لم تكن لدي معمومة سابقة عن الصرف( الفقرة السادسة
( التي تشير إلى ان الطالب عندما يقبل في كمية التربية 76( وعمى ون مئوي )28. 2حصمت عمى وسط مرجح )

 دة الصرف وىذا ىو سبب قمق الطمبة من االخطاء الصرفية التي يقعون فييا. \قسم المغة العربية لم تكن لديو معمومة عن ما
 سابعة عشر )عدم معرفة اشتقاقات ابنية الكممة(الفقرة ال

( وىي درجة عالية تشير إلى قمق الطمبة من قمة معرفتيم 76( ووزن مئوي )28. 2حصمت عمى وسط مرجح )
 باالشتقاقات وابنية الكممة 

 الفقرة الثامنة عشر )عدم دراسة المغة العربية باالشكل المتقن(
( وىذه داللة عمى ان التدريس فن وميارة وذوق 76مى وزن مئوي )( كوسط مرجح وع28. 2حصمت عمى درجة )

 يتطمب من التدريسي ان يكون ممما الماما جيدا بمادة تخصصو. 
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 الكريم( قرآنالفقرة التاسعة عشر )عدم اطالع الطمبة عمى الكتب وقراءة ال
( وعمى وزن 26. 2مرجح ) ىي سبب من اسباب قمق الطمبة من مادة النحو والصرف وىذه الفقرة حصمت عمى وسط

 (. 3. 75مئوي )
 الفقرة العشرون )عدم ضبط الحركات عند اغمب الطمبة(

ان ضبط الحركات والسكنات دور كبير في معرفة قواعد النحو والصرف واالمالء لكن ضبط الكممات ادى إلى خوف 
إلى ان اىمية ضبط الحركات ( والتي تشير 57( وعمى وزن مئوي )25. 2الطمبة وقمقيم وحازت عمى وسط مرجح )

 والسكنات وان عدم قدرة الطمبة عمى ذلك يبعث والخوف. 
 الفقرة الحادية والعشرون )بيئة الطالب التي يعيش فيها(

ان الظروف البيئية التي يعيش فييا الطمبة ليا دور في اجتياح الطال النفسياو قمقو ولذلك حصمت عمى وسط مرجح 
 (6. 74( وعمى وزن مئوي )24. 2)

 والعشرون )صعوبة المنهج(آية الفقرة الث
. 74( وعمى وزن مئوي )24. 2ان صعوبة المنيج لو دور كبير في قمق الطمبة ولذلك حصمت عمى وسط مرجح )

 ( فيي نسبة عالية تشير إلى صعوبة المنيج المقرر لممرحمة الثانية قسم المغة العربية. 6
 التدريسين إلى االخطاء االمالئية(الفقرة والثالثة والعشرون )قمة متابعة 

ان الطمبة يقعون في اخطاء امالئية مثال كاظم تكتب كاضم بدون شخطة وقد تكررت ىذه االخطاء لكن قمة متابعة 
التدريسين في المواد كافة جعمت ىذه المادة راسخة في اذىانيم ولم يؤشر او يتابع التدريسي عمى ذلك اذ حصمت عمى 

 ( 6. 74وزن مئوي )( و 24. 2وسط مرجح )
 الفقرة الرابعة والعشرون )حدوث قمق عند دخولهم إلى الكمية النها مرحمة انتقالية من االعدادية إلى الكمية(

( 24. 2ان مرحمة دخول الكمية تعد مرحمة انتقالية من االعدادية إلى الكمية وىناك تغير في ىذه البيئة فالنتيجة )
 ر إلى ان ىذه الحالة ايضا تسيبب قمقا لدى الطمبة. ( تشي6. 74مرجح وعمى وزن مئوي )

 الفقرة الخامسة والعشرون )عدم ضبط االوزان العممية عند اغمب الطمبة(
( تشير إلى ان من اسباب قمق الطمبة من االحخطاء 74( وعمى وزن مئوي )22. 2حصمت عمى وسط مرجح )

 عمى ضبط االوزان الصرفية.  االمالئية والصرفية والنحوية يرجع سببو إلى عدم الطمبة
 الفقرة السادسة والعشرون )قمة االعتماد عمى السبورة في توضيح المعمومات الصرفية والنحوية واالمالئية(

السبورة ىي وسيمة تعميمية وجدت من اجل توضيح المادة العممية وتدوين االمثمة والقاعدة عالييا لكن قمة االعتماد 
 (. 3. 69( وسط مرجح وعمى وزن مئوي)8. 0. 2يم اذ حصل عمى درجة )ادى إلى قمق الطمبة وتخويف

 الفقرة التاسعة والعشرون )اعطي المثمة حفظا ال فهما(
( 01. 2ان حفظ الطمبة القواعد والشواىد حفظا بغبغائيا بدون فيم يؤدي إلى قمق الطمبة اذ حصمت عمى درجة )

 ( وزن مئوي 67ووسط مرجح )
 معرفة معاني الكممات( الفقرة الثالثون )قمة

ان فيم معنى الكممة ومعنى الجممة لو دور كبير في الجانب النفسي وعدم معرفة المعنى يؤدي إلى قمق الطالب اذ 
 ( وزن مئوي. 6. 66( وسط مرجح و)00. 2حصمت عمى درجة )

ان ىذه النقاط اقل إلى  إشارة( فيذه 00. 2( لقد حصمت عمى درجة اقل من )35، 34، 33، 32، 31اما الفقرات )
 درجة. 
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 النتائج
 (84. 2في ضوء تفسير النتائج وتحميميا ظير ان الفقرة التي حازت عمى مرتبة عالية ىي )

 التوصيات
 في ضوء نتائج البحث توصي اباحثة بما ياتي:

 اتباعو الطريقة التدريسية التي تالئم الطالب ومستوى الطمبة وطبيعة المادة -1
 كل موضوع. آية وتمرينات محمولة وغير محمولة في نيضرورة اضافة تدريبات  -2
 تطوير او تحسين الطريقة االلقائبة في تدريس مادة النحو والصرف.  -3
 التدريس الفعال ىو التدريس الذي يبدا بالطالب وينتيي بو اي ال بد من مشاركة فعالة خالل الدرس.  -4
 تكميف الطمبة بانشطة صفية وال صفية.  -5
 العربية الفصيحة عند تدريس مادة النحو والصرف واالمالء. ضرورة اتباع المغة  -6
 يمثل الصورة الخطية في المغة العربية. ألنو  ضرورة االىتمام في الجانب االمالئي -7
 الكريم  قرآنضرورة توجيو الطمبة إلى المطالعة الخارجية وال سيما ال -8
 والصرف واالمالءوايجاد الحمول المناسبة. ضرورة الكشف عن الصعوبات التي يعاني منيا الطمبة لمادة النحو  -9

 المقترحات
 يقترح الباحثان متابعة درسة مماثمة ولمعرفة قمق الطمبة من النحو والصرف في المراحل الدراسية االخرى

 المصادر: 
 . 1994، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، العالج النفسي السموكي المعرفي الحديثابراىيم عبدالستار،  -1
 . 1985، تحقيق: مصطفى البابي، القاىرة، سر صناعة العرببن جني، ابو الفتح عثمان النحوي الموصمي، ا -2
، شروح الشيخ رضي الدين االستربادي، بيروت، دار الكافية في النحوابن الحاجب، عثمان بن عمر بن ابي بكر،  -3

 . 1985الكتب العممية، 
 . 1986قيق، حجر الماضي، مكتبة اليالل، صنعاء، ، تحمقدمة ابن خمدونابن خمدون، عبدالرحمن،   -4
، صادر لمطباعة والنشر، 13، مج 7، مج 4، طلسان العربابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -5

 . 2004بيروت، 
 . 2001، دار يافا لمنشر والتوزيع، عمان/ االردن، االساليب الحقيقية لتدريس المغة العربيةابو مغمي، سمير،  -6
، دار القدس لمنشر والتوزيع، عمان، االصول في المغة العربية وادابياابو مغمي، سميح، ولفار، مصطفى محمد،  -7

 م. 1990
 م. 1990، مجمة الضاد واالستياط، بيروت، نظرات في مشكالت حياتنا المغويةابو نيل، ىادي،  -8
 م. 1988ق والطباعة، عمان، االردن، ، دار الشرو التعامل مع الضغوط النفسيةاحمد، عبد المطيف ابو اسعد،  -9

 م. 1988، مراجعة: د. امل بديع يعقوب، جروس برس، بيروت ، المراجع في االمالءاالسمر، الراجي،  -10
-ابن الرشد واالداب-االخطاء النحوية لدى طمبة قسم المغة العربية في كمية التربية االيزرجاوي، شيمة حسن ىادي،  -11

 م. 1999رسالو غير منشورة(، بغداد، جامعة بغداد، دارسة مقارنة، )
 م. 1986، دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغداد، التقويم والقياساالمام، مصطفى محمود،  -12
 م. 2006، مطبعة ثامن الحجج، إيران، انتشارات السيدة المعصومةاالنصاري، الشيخ محسن، فوائد لغوية،  -13
م المفاىيم الفيزيائيو لدى طمبة الصف الخامس العممي في مركز االخطاء الشائعة في فيالباوي، ماجدة ابراىيم عمي،  -14

 م. 1987كمية التربية، -، )رسالو ماجستير غير منشورة(، جامعة بغدادمحافظة بغداد
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 م. 1969، مطبعة الجبالوي، مصر، لغتنا والحياةبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن،  -15
، دار الحرية، بغداد، غة وسر العربية دارسة عممية مبسطةفقو المالثعالبي، عبد الممك بن محمد ابن اسماعيل،  -16

 م. 1954
 م. 1990، دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغداد، مناىج البحث التربويداود عزيز حنا، انور حسين عبد الرحمن،  -17
رشد، دار ، جامعة بغداد، كمية التربية ابن طرائق تدريس المغة العربيةالدليمي، كامل محمد نجم، وطو عمي حسين،  -18

 . 1999الكتب لمطباعة والنشر، بغداد، 
 . 1992، كمية التربية، جامعة بغداد، النحو العربي مذىبو وتفسيرهالدليمي، مجيد واخرون،  -19
، جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد، دار الكتب طرائق تدريس المغة العربيةكامل محمد نجم، وطو عمي حسين،  -20

 . 1998لمطباعة والنشر، بغداد، 
عالم الكتب الحديث،  اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربيةالدليمي، طو عمي حسين، والوائمي، سعاد عبدالكريم.  -21

2005 . 
 . 1988، مطبعة وزارة التربية، بغداد، 2، ططرق تعميم المغة العربيةالرحيم، احمد حسن، واخرون،  -22
. دراسة في المغة واالسموب، مجمة كمية االداب، جامعة بغداد، يدالمغة بين الجمود والتطور والتولالسامرائي، ابراىيم،  -23

 . 1960العدد الثاني، مطبعة العاني، 
 . 1983، عالم الكتب، بيروت، 1، جكتاب االفعالىـ(  515السعدي، ابو القاسم عمي بن جعفر )ت:  -24
 . 2000فاء لمنشر والتوزيع، عمان، ، دار الصمستويات المغة العربية )الثقافة العامة(سميمان، نايف احمد، واخرون،  -25
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