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 قسم المغة العربية في كمية التربية األساسية فهم الصيغ الصرفية وتطبيقها لدى طمبة
 العوادي هاشم راضي جثير محمد .م   سيف طارق حسين العيساوي .م.أ

 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل  
 الفصل األول

 لتعريف بالبحثا
     :مشكمة البحث

مف الحقائؽ التي لـ تبؽَ خافية عمى أحد ىو ضعؼ جميرة المثقفيف العرب في موضوعات المغة العربية مدرسيف 
والعكس ، ف ضعؼ مدرسييـواليمكف اف ينظر الى ضعؼ الطمبة بمعزؿ ع، وطمبة في التخصصات ومراحؿ التعميـ جميعيا

إذا آنس في نفسو حرصاً  عمى ، والوقت واف األستاذ الجامعي قادرعمى تدارؾ أمر لغتو العربية بشيء مف الجيد، صحيح
 .(47ص 4)ذلؾ 

وعمى الرغـ مما يكتنؼ تمؾ ، وتتبع اصولو، والصرؼ موضوع شائؾ يمقى دارسوه عناًء كبيراً في تفيـ قواعده الكمية
ومعرفة ، رفية مف صعوبة فإف دراسة الصرؼ أمر المندوح عنو لمعرفة اصوؿ الكممات وتوجيو اشتقاقاتياالقواعد الص

( وصعوبة الدارسيف النحوي 13ص 21)وبياف جذورىا وفروعيا وما يطرأ عمييا مف تغيير ، المجرد منيا او األصيؿ
كيب األمر الذي يجعؿ الدرس المغوي اليحقؽ وصياغة الترا والتصريفي تكمف في ظواىر اإلعراب وكيفية صياغة الجممة

لذا يالحظ أف ىنالؾ ضعفاً واضحاً في فيـ القواعد الصرفية وتطبيقيا لدى الطمبة أو  (15ص  20األىداؼ المرجوة منو )
حيث يدب المحف عمى السنتيـ بصورة تستدعي ، مستوياتيـ العممية والعممية الكثيريف مف أبناء العربية في مختمؼ

إلعالؿ واإلبداؿ وأكثر األخطاء التي تقع في المغة تتعمؽ ببنية الكممة وشاع الخطأ في ا(، 40ص4تسترعي اإلنتباه )النظرو 
وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مايزاؿ الدرس المغوي بنحوه وصرفو مشكمة رئيسة مف مشكالت تدريس ، واالشتقاؽ ايضاً 

والمشكمة ، (10ص13ميؿ األمر الذي ادى الى عزوؼ الطمبة عف ىذا الدرس)المغة العربية لما في ىذا العمـ مف تجريد وتع
األساسية التي تواجو الطمبة في تعميـ الصرؼ ىو اىتماميـ لفيـ مادة الدرس لكنيـ يجدوف صعوبة في وضع ىذه القواعد 

ذا حفظيا فإف ، كبيرة ً موضع التطبيؽ ذلؾ لكثرة القواعد المفروضة عمى الطالب وشعوره بأف حفظيا يتطمب منو جيودا ً  وا 
مصيرىا النسياف ناىيؾ عف احساس الطالب بأف القواعد توازي قوانيف الرياضيات والفيزياء في الصعوبة العتماده عمى 

فاإلخفاؽ في حركة حرؼ واحدمف الكممة يبعد المعنى (40ص4اإلستنباط والموازنة ولما فييا مف تفريعات وتقسيمات )
تشكؿ مفرداتو وتبنى اىدافو عمى اسس عممية وتربوية ليكوف  (كتاب صرفي)وىذا يستمـز  ،كثيراً عف قصد المتكمـ

 0 (18ص  18)، عوناً لمطالب
مف كؿ ماتقدـ يرى الباحثاف وجود مشكمة فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا لدى الطمبة وىي بحاجة الى دراسة لموقوؼ 

 0عمى أبعادىا احصائياً  
  

 :أهمية البحث
والفكرة التي تطوؼ بعقؿ الفرد أو وجدانو اليمكف اف تتخمؽ ىكذا دوف ، ذات داللة ذات جانب فردي المغة رموز

ولوال وجود المغة لما كاف في ، واىـ ىذه العالمات ىي الكممات التي تجعؿ التفكير ممكنا ً ، عالمات دالة عمييا وىادية الييا
وتحدد مراتبيا ، وىي تيب العمـو والفنوف روحيا(، 11ص 3)وسع اإلنساف اف يفكر ولـ يكف في استطاعتو اف يحس 

وتقدـ لنا ثمار ىذه النشاطات اإلنسانية يانعة ناضجة فموالىا لـ يصؿ الينا الفيض ، وتشير الى اسرارىا، وترسـ صورىا
مف الصالت وبدونيا لما كاف لالنساف التعبير مف نطاؽ ذاتو الى اآلخريف او إقامة جسورا ً (، 44ص4المغني مف التراث )

ناىيؾ عف استخداميا وسيمة ينفس بيا عف مشاعره ويتجمى ىذا ، بينو وبينيـ في نقؿ األفكار والمعمومات وتبادؿ الخبرات
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واف العالـ سيظؿ في (، 12ص3)فف المغة( كالشعر والقصة والمسرحية ونحوىا مف األعماؿ الفنية ذات القيمة الجمالية )في
بينما تتسمؽ بعض المغات ليقاؿ عنيا المغة ، وتتباىى بتراثيا وتعتز بمقومات حضارتيا، غتياصراعو المغوي كؿ امة تفخر بم

وتثبت ، واف ليا اىميا، تؤكد صدارتيا، وثرية بثرائو، وعظيمة عظمتو، ولغتنا شامخة شموخ القرآف، او العالمية، األولى
ف قّصر الناطقوف بيا اليـو الذي يدرؾ البشر جميعاً  اف المغة العربية لمناس وتتسع لمحياة واألحياء حتى يأتي ، خمودىا وا 

 ، (7ص4ولف تعموىا او تتقدـ عمييا لغة مف المغات  )، كافة
مع ، فنأسى لفريؽ مف ابناء العروبة يتنادى بأف المغة العربية التتسع لتدرُّس بيا العمـو والطب بالذات في جامعاتنا

وىي التي وسعت ، سالمية يتعمميا الناس في اوربا وغيرىا إف ارادو تعمـ العمـأنيا ظمت لغة العمـ طيمة قروف الحضارة اإل
ونحف (، 16ص  19)اإلعجاز المغوي لمقرآف الكريـ لف تضيؽ عما ىو بالقطع دوف اإلعجاز مف فروع العمـ والمعرفة 

فيـ الكتاب والسنة و  ،يا فرض واجبومعرفت، ألف المغة العربية مف الديف، العرب والمسمميف حري بنا اف نتقف لغة كتاب ربنا
واالمة التي اختار اهلل تعالى  (12ص  4)وما اليتـ الواجب اال بو فيو واجب ، وال يفيماف اال بفيـ المغة العربية، فرض

واليعترييا ىواف ، لتكوف شييدة عمى األمـ األخرى حري بمغتيا اف تبقى ثابتة البنياف راسخة األركاف اليخالطيا ضعؼ
وىي مف اىـ وسائؿ ، وانيا أداة التفاىـ والتعبير، والمغة العربية لغة حية قومية عاشت دىرىا في تطور ونماء، (14ص4)

ىو جعؿ المتعمـ قادراً عمى و  ،وفروع المغة جميعيا تتعاوف عمى تحقيؽ الغرض األصمي مف تدريس المغة، الفيـ واإلفياـ
وأف لكؿ فرع منيا قواعداً  ، لمغتنا ػ كما لكؿ لغة ػ فروعوغير خاؼ أف ، استعماؿ المغة استعماالً صحيحا ً 

ومف سيماتيا اف (45ص  4واليجوز التفريط بيا والضرب في شعابيا عمى غير ىدىً )، وأحكاماً وصيغاً البد مف تعمميا
الكممة ذات  بؿ اف تصريؼ، وىذه السمة التدانييا في ذلؾ لغة اخرى، الكممة الواحدة منيا قد تؤدي عدداً  مف المعاني

 19)فالرجؿ السامع غير الرجؿ السميع والرجؿ المبصر غير الرجؿ البصير ، المعنى الواحد قد يؤدي الى مدلوؿ مختمؼ
يجب العمؿ عمى ، ومقدمة ضرورية لدراسة نحوىا وتراكيبيا المغوية، والصرؼ ركف مف اركاف المغة العربية(، 16ص 
وليذا كاف جعؿ مادة الصرؼ موضوعاً مستقالً في بعض الجامعات ، ؿ اليووتجمية ماغمض منو وتيسير الوصو ، دراستو

العربية ومنيا جامعاتنا خطوة صائبة مباركة تؤكد ماليذا الموضوع مف أىمية لدارسي المغة العربية في كؿ مراحؿ الدراسة 
  :وتمتد ىذه األىمية عند المغوييف العرب مف سببيف اساسييف(، 13ص  21)

حيث يوجب الديف ، التي البد مف اإللماـ بيا، ومرده الى دور الصرؼ في معرفة قواعد المغة، ديني :السبب األوؿ
أي أنو يجب عمى الجماعة المسممة اف تخصص مف بيف أفرادىا مف يتعمؽ في ، دراستيا والعمـ بيا عمى سبيؿ الكفاية

 .دراسة ىذه القواعد ويتقنيا حتى يمكف فيـ المغة
إذ بدوف وجود ، يتمثؿ في ضرورة وجود عمـ يقـو بدراسة مستوى الكممة في التحميؿ المغوي، يلغو  :والسبب الثاني

وفي ىذا (، 25ص  3)ىذا العمـ تنفصـ الحمقات المكونة لسمسمة العمـو التي تتضافر عمى دراسة المغة وتحديد ضوابطيا 
ألنو ، وبيـ اليو أشد فاقة، ع أىؿ العربية أتـ حاجةيحتاج اليو جمي، أعني التصريؼ، وىذا القبيؿ مف العمـ)يقوؿ ابف جني )

يوصؿ الى معرفة اإلشتقاؽ االبو وقد يؤخذ جزء  وال، وبو تعرؼ اصوؿ كالـ العرب مف الزوائد الداخمة عمييا، ميزاف العربية
النص اف  وىكذا يقرر ابف جني في ىذا(، 2ص  1)يوصؿ الى ذلؾ اال عف طريؽ التصريؼ  وال، مف المغة كبير بالقياس
ألنو يقدـ لنا مجموعة القواعد والضوابط التي تنظـ الكممة وتحدد ، سبيؿ الى اإلستغناء عنو وأنو ال، لمصرؼ أىمية كبرى

 .بالضرورة شكميا ومف ثـ تؤثر في تشكيؿ وظيفتيا
 ات الثالثالمتمكنة وىي في عمـ النحو االسـ الذي يقبؿ الحرك وعمـ الصرؼ يتعامؿ مع األسماء العربية       

 :يدخميا التصريؼ وىي وىنالؾ اسماء ال، ويتعامؿ مع األفعاؿ المتصرفة جميعيا، رفعاً  ونصباً  وجرا ً 
 .العربيةف لغة قـو ليس حكميا كحكـ المغة ألنيا نقمت م، كابراىيـ واسماعيؿ واسحاؽ ويعقوب :ػػ األسماء األعجمية

 .الموصولة وأسماء اإلشارة كالضمائرواألسماء  :ػػ األسماء العربية المبنية
 .عسى، بئس َ ، نعـ َ ، مثؿ ليس َ  :ػػ األفعاؿ الجامدة
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 وشاع في اإلستعماؿ عند المغوييف قديماً وحديثاً  مصطمحاف (.9ص  10)بأنواعيا المختمفة  :ػػ الحروؼ
داللة المصطمحيف  وقد بحث المحدثوف بعضيـ في، وىما التصريؼ والصرؼ، يطمقاف عمى العمـ الذي يدرس بنية الكالـ

وقد انيى كثير منيـ بحثو ببياف اف المصطمحيف يمكف اف يحؿ احدىما محؿ ، ومدى مالءمة أي منيما لمعمـ الذي وضع لو
 (.23ص  20)األخر دوف غموض 

، اذلؾ اف الصرؼ يدرس بنية الكممة في ذاتي، ويرى الباحثاف اف اىمية الصيغ الصرفية تأتي مف اىمية عمـ النحو        
فالصرؼ إذف يمكف اف يعد مف الناحية العممية مستوى ، اما النحو فإنو التعنيو تمؾ البنية وانما ييتـ بعالقة الكممة مع غيرىا

 ألف دراسة، والبوابة التي يمكف الولوج منيا الى ميداف النحو، يميد لمدراسة النحوية
ة لدراسة الكميات ػ وىي ىنا الجمؿ ػ لذا لكي يفيـ الطالب تراكيب الجزئيات تركيبياً ػ وىي ىنا الكممات ػ ينبغي اف تكوف سابق

 .الجمؿ نحوياً  يتعيف عميو اف يكوف ممماً  بمفردات الجممة التي ىي الكممات المكّونة لمجمؿ
ولكي نتيقف مف حقيقة المنحى التعميمي الذي يسير عميو الطمبة ومدى اإلستفادة مف الوقت او ضياعو كاف        
اذ ، السيما اذا كانت ىنالؾ معايير واضحة لمكونات اإلتقاف، عمينا اف نعرؼ مدى فيـ الطمبة لممادة التي يدرسونيا ً لزاما

ف(، 189ص  15)يمكف لمطمبة جميـ الوصوؿ الى مستوى عاؿٍ مف القدرة عمى التعمـ والفيـ   وا 
ستعماؿ المفاىيـ والحقائؽ والنظريات التي درسوىا فيـ الطمبة لممادة العممية وقدرتيـ عمى التطبيؽ يجعميـ قادريف عمى ا

يتعيف عمينا اف نذىب الى ابعد مف ، ولكي نقّوـ بشكؿ جيد، لحؿ المشكالت التي تعرض عمييـ في مواقؼ جديدة
 2)اإلجراءات العادية في تقويـ الطمبة في ىذا المستوى لمتوصؿ الى أي مدى يستطيع الطمبة اف يطبقوا ماتعمموه 

 .(266ص
 :يتبيف مف كؿ ما ُذكر أىمية إجراء ىذه الدراسة ويمكف تمخيصيا بالنقاط األتية      
 .ػ أىمية المغة وسيمة تعارؼ الشعوب 1
 .لغة اىؿ الجنةو  ػ أىمية المغة العربية ػ لغة القرآف الكريـ 2
 .ػ أىمية عمـ الصرؼ البوابة الرئيسة لعمـ النحو 3
 .بيؽ لمصيغ الصرفية مف لدف الطمبة عينة البحثػ أىمية معرفة مستوى الفيـ والتط 4
 ػ عمى حد عمـ البحث التوجد دراسة ُأجريت لمتعرؼ عمى فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا لدى قسـ المغة  5

 .العربية في كمية التربية األساسية      
 :أهداف البحث

قسـ المغة العربية في كمية التربية ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا لدى طمبة 
 :األساسية مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية

  .ػ ما مدى فيـ طمبة قسـ المغة العربية الصيغ الصرفية وتطبيقيا 1
 .ػ ما نسبة اجابة الطمبة عف كؿ صيغة صرفية وفيميا وتطبيقيا 2
 .ػ مانسبة الطمبة الذيف طبقوا الصيغ الصرفية بشكؿ صحيح 3
 :دود البحثح
 .قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية / جامعة بابؿ :ػ الحدود المكانية 1
 .الفصؿ الدراسي الثاني 2012ػػ   2011العاـ الدراسي  :ػ الحدود الزمانية 2
  .طمبة المرحمة الثانية :ػ الحدود البشرية 3
 .اختبار في الصيغ الصرفية :ػ الحدود المعرفية 4
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 :المصطمحات تحديد
   .ػ الصرؼ 3 .ػ الصيغة 2  .ػ الفيـ 1
 ػ الفيـ:1

قدرة الدارس عمى ادراؾ طبيعة الميمة التي ىو بصددىا والطرؽ التي ينبغي اف يتبعيا في تعميـ  (:1983)أ ػ عّرفو مادوس 
 (.83ص  22 )ىذه الميمة 

الجديد بحيث يسترجع الطالب المعمومات أواًل  القدرة عمى اعطاء معنى لمموقؼ التعميمي (:2002)ب ػ عّرفو السكراف 
  (.84ص  17) والكشؼ عف معاني األشياء ثانياً  دوف الحاجة الى رؤية تطبيقيا

قدرة طمبة قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية عمى استيعاب معنى الصيغ الصرفية وتبويبيا  :ج ػ التعريؼ اإلجرائي
 .بما ينسجـ مع ذات الموضوعات

 :ػ الصيغة 2
مسمى اتفؽ عميو ليدؿ عمى اشياء او عمميات معينة بغية تسييؿ التفاىـ في الحقوؿ العممية  (:1990)أ ػ عرفيا اإلماـ 

 (.49ص  5)المختمفة 
رمز لغوي لو داللة محددة في حقؿ معيف مف حقوؿ المعرفة ويتفؽ عميو مجموعة مف العمماء  (2006)ب ػ عرفيا الخاليمة 

 (.18ص  11)ظاىرة مف الظواىر  يشير الى
ىي لفظ يطمؽ عمى مسمى معيف متفؽ عميو يدؿ عمى ظاىرة في حقؿ مف الحقوؿ العممية لتسييؿ  :ج ػ التعريؼ اإلجرائي

                         .الداللة عمييا
 :ػ الصرؼ 3

وتصريؼ ، ووجيو تصريفاً  دبره صرَّؼ فالف األمر :تقوؿ، بتضعيؼ الراء (صرَّؼ)ىو مصدر لمفعؿ  :أ الصرؼ لغة ً 
وقيؿ تصريفيا ارساليا جنوباً  وشماالً  ، ارساليا عقيماً وممقحةً وحراً ونصراً وىالكاً  وحارةً  وباردةً ولينةً  وعاصفة ً  :الرياح

 :الدراىـ والبياعات وتفيد في، وتفيد كممة التصريؼ ايضاً  التبييف واإلظيار، وتفيد التدبير والتوجيو، ودبوراً  رحباً  ونكباء ً 
واإلظيار والتغيير والتحويؿ تفيد التدبير والتوجيو والتبييف ىي بذلؾ ، احتاؿ وتقمب فيو :وتصرؼ فالف في األمر، انفاقيا

 (.24ص  20)
 ب ػ الصرؼ اصطالحاً : 

عالؿوصح، ىو عمـ يتعمؽ ببنية الكممة وما لحروفيا مف اصالة وزيادة :أوالً  ػ عرفو ابو المكاـر       3)وشبو ذلؾ ، ة وا 
 (.23ص
كإسمي الفاعؿ ، ىو تحويؿ األصؿ الواحد الى أمثمة مختمفة لمعافٍ مقصودة التحصؿ اال بيا :ثانياً ػ عرفتو آؿ خوار    

وىو العمـ الذي تعرؼ بو ، وىو اف تصرؼ الكممة فتتولد منيا الفاظ ومعافٍ متفاوتة، والمفعوؿ واسـ التفضيؿ والتثنية والجمع
عالؿ وشبو ذلؾ)، اؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعرب والبناءأحو   (. 111ص4وما لحروفيا مف اصالة وزيادة وصحة وا 
ىو العمـ الذي يبحث في التغيرات التي تطرأ عمى ابنية الكممات وصورىا المختمفة مف الداخؿ وىو  :ثالثاً ػ عرفو بو خدود   

 (.8ص  6)ػ واإلسـ المتمكف دراسة لنوعيف فقط مف الكممة ػ الفعؿ المتصرؼ 
يدرسو طمبة المرحمة الثانية ، الصرؼ ىو أحد عمـو المغة العربية يبحث في أحكاـ بنية الكممة :رابعاً ػ التعريؼ اإلجرائي   

  .قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية جامعة بابؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني
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 الفصل الثاني 
 (راسات سابقةد)

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً  وموازنةً لمدراسات السابقة التي تناولت مادة الصرؼ مرتبة بحسب الزمف وىذه الدراسات        
 :ىي
  .ـ 1998ػ دراسة عمواف /  1
 .ـ 2001ػ دراسة الربيعي /  2
                                           .ـ 2005ػ دراسة الربيعية /  3
 
 :1998ػ دراسة عمواف /  1

اجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد كمية التربية ػ ابف رشد ػ وكانت تيدؼ تشخيص وعالج األخطاء الصرفية لدى 
 .طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية في العراؽ في الموضوعات المقررة لممرحمة الثانوية

الموصؿ  ففي المنطقة الشمالية جامعة، زعيف عمى جامعات العراؽ( طالباً وطالبةً  مو 423بمغت عينة الدراسة )
وفي المنطقة الجنوبية جامعة البصرة وفي المنطقة الوسطى جامعة بغداد ػ المستنصرية ػ وجامعة تكريت وجامعة األنبار 

 وكاف مجتمع البحث المرحمة الثالثة.، وجامعة بابؿ وجامعة الكوفة وجامعة القادسية
اختبار اإلجابات )فقرة مف نوع  (163)تباراً تحصيمياً موضوعياً مكوناً  مف عشرة أسئمة اشتممت عمى اعد الباحث اخ

 .اداةً لبحثو (القصيرة
إلستخراج ثبات اإلختبار التحصيمي ومعادلة معامؿ الصعوبة  (20كودرػ ريتشارد ػ سوف /)استعمؿ الباحث معادلة 

والنسبة المئوية إليجاد نسب اخطاء الطمبة في ، وقوة تمييز الفقرات، عبة جدا ً لمعرفة الفقرات السيمة جداً  والفقرات الص
 .وسائؿ احصائيةً  لبحثو، اإلختبار التحصيمي

% مف عدد اإلجابات وىي توضح 70توصمت الدراسة الى ارتفاع نسبة األخطاء اذ تجاوزت نسبة 
 .انخفاظاً خطيراً في مستوى الطمبة عينة البحث

 .بعض التوصيات والمقترحاتختمت الدراسة ب
 :2001ػ دراسة الربيعي /  2

وكانت تيدؼ التعرؼ عمى صعوبات تدريس مادة الصرؼ في كميات جامعة ، ػ اجريت ىذه الدراسة في كميات جامعة بغداد
 .بغداد مف وجية نظر التدريسييف والطمبة

رىـ مف كمية التربية ػ ابف رشد ػوكمية التربية لمبنات / تـ اختيا، طالباً  وطالبة ً  (95)و تدريسييف (5ػ تضمنت عينة البحث )
 .وكاف مجتمع البحث المرحمة الرابعة، وكمية التربية الجامعة المستنصرية، جامعة بغداد

احدىما لمتدريسييف وكاف عدد فقراتيا ، تكونت مف استبانتيف، ػ اعتمد الباحث استبانة مستقات مف األدبيات أداةً  لبحثو
 .فقرة ً  (65)والثانية لمطمبة وكاف عدد فقراتيا ، ( فقرة ً 60)

وسائؿ احصائيةً  ، والوزف المئوي، والوسط المرجح، والنسبة المئوية، ػ استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب معامؿ الثبات
                     .لبحثو

 :ػ توصمت الدراسة الى النتائج األتية
 :( وكانت نتائجيا0,2,2)سبة إلستبانة التدريسييف كانت أواًل ػ درجة الحدة لمصعوبات بالن

 .أ ػ ضعؼ استيعاب الطمبة لمموضوعات الصرفية     
 .ب ػ األسئمة اإلختبارية التشجع الطمبة عمى التعمـ الذاتي     
 .ت ػ قمة مشاركة الطمبة في المناقشة في اثناء الدرس     
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 .في تدريس الصرؼث ػ قمة التقنيات التربوية المستعممة      
 :وكانت نتائجيا(0,82و 1,76)ثانياً  ػ درجت الحدة لمصعوبات بالنسبة إلستبانة الطمبة تراوحت بيف 

 .أ ػ قمة اطالع الطمبة عمى اىداؼ تدريس مادة الصرؼ     
 .ب ػ الكتاب المقرر اليراعي التطبيقات العممية     
 .ت ػ قمة مطالعة الطمبة الخارجية     
                                  .ػ اىماؿ اإلختبارات الشفيية في التقويـث      
 (106ػػ  18ص  14)                      .ختمت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات      

 :2005ػ دراسة الربيعية /  3
دؼ تقويـ تدريس مادة الصرؼ في كميات ػػ اجريت ىذه الدراسة في جامعة بابؿ كمية التربية األساسية وكانت تي         

 .التربية مف وجية نظر التدريسييف والطمبة
طالباً  وطالبةً  موزعيف عمى جامعة بابؿ / كمية التربية وجامعة  (217)و تدريسيا ً  (14)ػػ تضمنت عينة البحث      

 .وكاف مجتمع البحث المرحمة الثانية، ة القادسيةالكوفة وكمية التربية لمبنات وكمية التربية جامعة كربالء وكمية التربية جامع
 (60)و، سبعة مجاالتفقرة لمتدريسييف موزعة بيف  (73)فقرة منيا  (133ػػ بنت الباحثة استبانة مفتوحة اشتممت عمى )    

 .فقرة لمطمبة موزعة بيف سبعة مجاالت أداةً  لبحثيا
عامؿ الثبات والنسبة المئوية ومعادلة الوسط المرجح ومعادلة الوزف ػػ استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب م    

 .المئوي وسائؿ احصائيةً  لبحثيا
حصمت عمى المرتبة األولى في  (الينحصر تدريس المادة بذوي اإلختصاص الدقيؽ)ػػ توصمت الدراسة الى أف فقرة     

ف فقرة ، (97,6)ووزف مئوي  (2,92)مجاؿ التدريسييف اذ بمغت درجة حدتيا  خوؼ الطمبة مف درس الصرؼ لجمود )وا 
 مادتو وسرعة نسياف مفرداتو( حصمت عمى المرتبة األولى في مجاؿ الطمبة 

 (.92,83)ووزف مئوي  (2,78)اذ بمغت درجة حدتيا 
 (119ص  13) .ػػ ختمت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات    
 
 ((موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية))

يحاوؿ الباحثاف اف يجرياف موازنة بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية مف حيث األىداؼ والعينات وأدوات البحث       
  :والوسائؿ اإلحصائية واإلجراءات والنتائج وعمى النحو اآلتي، والمرحمة الدراسية

( اجريت في جامعة بغداد كمية التربية ػ ابف 1998)ػ الدراسات السابقة جميعيا ُأجريت في العراؽ إذ إف دراسة عمواف  1
(  اجريت في جامعة 2005)ودراسة الربيعية  ، اجريت في جامعة المستنصرية كمية التربية (2001ودراسة الربيعي )، رشد

 لذا تمتقي الدراسة الحالية مع دراسة الربيعية حيث    ، بابؿ كمية التربية األساسية
 .مية التربية الساسيةاجريتا في جامعة بابؿ ك

ىدفت تشخيص وعالج  (1998فدراسة عمواف )، ػ تباينت الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ الذي اجريت مف اجمو 2
، األخطاء الصرفية لدى طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في العراؽ في الموضوعات المقررة لممرحمة الثانوية

عمى صعوبات تدريس مادة الصرؼ في كميات جامعة بغداد مف وجية نظر التدريسييف  ودراسة الربيعي ىدفت التعرؼ
لذا تمتقي ، ودراسة الربيعية ىدفت تقويـ تدريس مادة الصرؼ في كميات التربية مف وجية نظر التدريسييف والطمبة، والطمبة

التقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  وقد، الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت المنيج الوصفي
في وحدة الموضوع )الصرؼ(غير أف الدراسة الحالية اختمفت مع الدراسات السابقة في اليدؼ اذ ىدفت التعرؼ عمى فيـ 

 .الصيغ الصرفية وتطبيقيا
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في دراسة عمواف كاف حجـ ف، ػ ىناؾ تفاوت في حجـ العينة المستعممة والمجتمع الذي اخذت منو في الدراسات السابقة 3
طالباً وطالبةً مف المرحمة الثالثة موزعيف عمى كميات التربية في العراؽ شممت المنطقة الشمالية والوسطى  (423)العينة 

طالباً  وطالبةً  تـ اختيارىـ مف كمية التربية ػابف رشد  (95تدريسييف و) (5وفي دراسة الربيعي كاف حجـ العينة )، والجنوبية
تدريسياً   (14اما دراسة الربيعية فكاف حجـ العينة )، وكمية التربية الجامعة المستنصرية، مية التربية لمبنات جامعة بغدادػ وك
طالباً  وطالبةً مف المرحمة الثانية مف كميات التربية في الجامعات ػ بابؿ والقادسية وكربالء وكمية التربية لمبنات  (217)و

طالباً  وطالبةً  وكاف مجتمع العينة المرحمة الثانية قسـ المغة  (63)سة الحالية فكاف حجـ العينة اما الدرا، جامعة الكوفة
 العربية 

وقد اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات األخرى مف حيث حجـ العينة اال انيا التقت ، كمية التربية األساسية جامعة بابؿ
اف المرحمة الثانية لكال الدراستيف واختمفت مع الدراسات الخرى مف حيث مع دراسة الربيعية مف حيث مجتمع البحث اذ ك

 .مجتمع البحث الذي اخذت منو العينة
فدراسة عمواف موضوعيا تشخيص (، الصرؼ)ػ بحثت الدراسات السابقة والدراسة الحالية في ذات الموضوع اال وىو  4

تدريس مادة الصرؼ ودراسة الربيعية موضوعيا تقويـ ودراسة الربيعي موضوعيا صعوبات ، وعالج األخطاء الصرفية
لذا التقت ىذه الدراسة مع ، اما الدراسة الحالية فكاف موضوعيا فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا، تدريس مادة الصرؼ

 (.الصرؼ)الدراسات السابقة في وحدة الموضوع 
ختباراً  تحصيمياً  مكوناً  مف عشر اسئمة اشتممت عمى فدراسة عمواف اعتمدت ا، ػ الدراسات السابقة اعتمدت أداًة لبحثيا 5
فقرة واألخرى لمطمبة  (60ودراسة الربيعي اعتمدت استبانة مكونة مف شقيف احدىما لمتدريسييف مكونة مف)، فقرة (163)

فقرة  (73) ودراسة الربيعية اعتمدت استبانة ايضاً  مكونة مف شقيف أحدىما لمتدريسييف مكونة مف، فقرة (65مكونة مف )
لذا تمتقي ، فقرة (100)اما الدراسة الحالية فقد اعتمدت اختباراً  تحصيمياً  مكوناً  مف ، فقرة (60والثانية لمطمبة مكونة مف )

 .ىذه الدراسة مع دراسة عمواف وتختمؼ مع الدراستيف األخرييف في أداة البحث
 فدراسة عمواف ، تعممت وسائَؿ احصائيةً  متنوعة ً اس، ػ بعد اف طبقت الدراسات السابقة جميعيا اداة البحث 6

ودراسة ، والنسبة المئوية وسائؿ احصائية، ومعامؿ الصعوبة وقوة تمييز الفقرات 20استعممت معادلة كودر ػ ريتشارد سوف /
راسة الربيعية ود، الربيعي استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف والنسبة المئوية والوسط المرجح والوزف المئوي وسائؿ احصائية ً 

اما الدراسة الحالية فسوؼ ، استعممت معامؿ ارتباط بيرسوف والنسبة المئوية واوسط المرجح والوزف المئوي وسائؿ احصائية
 (.منيج البحث واجراءاتو)يرد استعماؿ الوسائؿ اإلحصائية الالزمة في نياية الفصؿ الثالث 

% مف 70ة عمواف توصمت الى ارتفاع نسبة األخطاء اذ تجاوزت نسبة فدراس، ػ تباينت النتائج التي اظيرتيا الدراسات 7
ودراسة الربيعي توصمت الى اف درجة الحدة في ، عدد اإلجابات وتوضح انخفاظاً  خطيراً  في مستوى الطمبة عينة البحث

 وتوصمت الى نتائج (0,2,2)الصعوبة بالنسبة إلستبانة التدريسييف كانت 
اما درجة الحدة في الصعوبة بالنسبة إلستبانة الطمبة كانت ، لطمبة لمموضوعات الصرفية(عدة منيا )ضعؼ استيعاب ا

اما دراسة ، قمة اطالع الطمبة عمى اىداؼ تدريس الصرؼ()وتوصمت الى نتائج عدة منيا  (0,82و 1,76)تتراوح بيف 
 (الينحصر تدريس المادة بذوي اإلختصاص الدقيؽ)الربيعية توصمت الى اف فقرة 

خوؼ الطمبة مف درس الصرؼ لجمود مادتو )وتوصمت الى اف فقرة ، ءت في المرتبة األولى في مجاؿ التدريسييفجا
اما الدراسة الحالية فسوؼ تظير نتائجيا عند عرض ، جاءت في المرتبة األولى في مجاؿ الطمبة (وسرعة نسياف مفرداتيا

  .النتائج وتحميميا في الفصؿ الرابع
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 الفصل الثالث 
 منهج البحث واجراءاته

يتضمف ىذا الفصؿ تحديد منيج البحث ومجتمعو واختيار العينة واجراءات اعداد أداتو والوسائؿ اإلحصائية التي 
 .استعممت في تحميؿ نتائجو

 :أوالً ـ منهج البحث
بؿ يعمؿ  يقؼ عند وصؼ الظاىرة فحسب فيو ال، ألنو يالئـ طبيعة البحث، اعتمد الباحثاف منيج البحث الوصفي

 .(134ص  9)المطروحة  عمى تنظيـ البيانات وتحميميا ومنيا تستخرج اإلستنتاجات ذات الدالئؿ والمغزى بالنسبة لممشكمة
  :ثانياً ـ مجتمع البحث وعينته

 :ػ مجتمع البحث 1
ساسية جامعة بابؿ وكاف يتكوف مجتمع البحث األصمي مف طمبة المرحمة الثانية قسـ المغة العربية في كمية التربية األ      

 (63طالباً  وطالبةً  في الشعبة )أ( و) (67)( طالباً  وطالبةً  وبشعبتيف بواقع 130عددىـ الكمي )
  .طالباً وطالبةً في الشعبة )ب(

 :ػ عينة البحث 2
  :أ ػ العينة اإلستطالعية  

طمبة المرحمة الثانية الشعبة )ب( في قسـ المغة ( ثالثوف طالباً وطالبةً  مف المجتمع األصمي مف 30حدد الباحثاف )     
والتعرؼ عمى الزمف المستغرؽ لإلجابة عف فقرات ، العربية كمية التربية األساسية عينةً استطالعية إلستخراج ثبات األداة

 .اإلختبار ووضوحيا وبياف صعوبات تطبيؽ اإلختبار ومعوقاتو
   :ب ػ عينة البحث النيائية

فكمما كبر حجـ العينة كانت النتائج اكثر ، ينة عالقة كبيرة في امكانية التعرؼ عمى دقة النتائجإف لحجـ الع      
المرحمة  (أ)( طالباً  وطالبةً  في الشعبة 63وقد حدد الباحثاف حجـ العينة وكانت عددىا )(، 51ص  8صدقاً واكثر تمييزاً )

( طالب مف الطمبة الذيف غابوا عف الدواـ 4ة بابؿ بعد استبعاد عدد)الثانية قسـ المغة العربية كمية التربية األساسية جامع
 .الى الكمية في يـو اإلختبار

 :ثالثاً  ػ أداة البحث
إف كؿ اختبار يستعمؿ كوسيمة لقياس الكفاءة التحصيمية لدى الطمبة في موضوعاتو المدرسية يدعى اختبار  :ػ األداة 1   

 5)و مف اكثر الوسائؿ التقويمية شيوعاً  في المدارس وذلؾ لبساطة اعداده وتطبيقو وى، ويسمى اختبار اإلنجاز، التحصيؿ
لذا اعد الباحثاف اختباراً  تحصيمياً  لتحقيؽ ىدؼ البحث مكوناً مف خمس اسئمة يتكوف كؿ سؤاؿ مف فرعيف لكؿ (، 59ص 

واألقواؿ المأثورة ، آيات مف القرآف الكريـوكاف جميا ، سيمة الفيـ واضحة المعنى االختباروكانت فقرات ، فرع فقرات عدة
لتكوف ، وعبراً وافية، ومكاـر اخالقية فاضمة، معافٍ قيمة االختباروحرص الباحثاف اف تتضمف فقرات ، والموروث األدبى

لباحثاف وقد اختار ا، وغير منفرة وغير معقدة واليشوبيا اإلبياـ او الغموض، مستساغةً لدى الطمبة ليتـ محاكاتيا مف لدنيـ
مف مفردات المادة لمفصميف األوؿ ، تسعة عشر صيغة صرفيةً  مف الصيغ الصرفية التي يتـ تداوليا لغوياً  بصورة دائمية

يبيف الصيغ الصرفية التي  (1)وجدوؿ ، والثاني بعد إف اطمع الباحثاف عمييا بمساعدة رئيس قسـ المغة العربية )*(
                                                                                        .االختبار تضمنتيا أداة

 .ػ االستاذ المساعد الدكتور صالح كاظـ عجيؿ الجبوري (*)
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 االختباريبيف الصيغ الصرفية التي تضمنتيا أداة  (1)جدوؿ                      
 ت اسـ الصيغة ت اسـ الصيغة

 ػ1 المصدر ػ11 التصغير
 ػ2 المصدر الميمي ػ12 النسب

 ػ3 اسـ المرة ػ13 اسـ الفاعؿ
 ػ4 اسـ الييأة ػ14 اسـ المفعوؿ

 ػ5 المقصور ػ15 صيغ المبالغة 
 ػ6 المنقوص ػ16 الصفة المشبية 
 ػ7 الممدود ػ17 اسماء الزماف
 ػ8 التثنية ػ18 اسماء المكاف 

 ػ9 جمع القمة  ػ19 اسـ اآللة
 ػ10 جمع الكثرة  

 :ػ صدؽ األداة 2  
وتختمؼ انواع الصدؽ ومؤشراتو باختالؼ (، 140ص  16)وضعت ألجمو  الصدؽ ىو قدرة األداة عمى قياس ما

الذي يعتمد عرض األداة عمى مجموعة مف ، والصدؽ الذي يناسب مثؿ ىذه األداة ىو الصدؽ الظاىري، الظاىرة المقيسة
 ، قرات لقياس ما أعدت لقياسوالخبراء والمتخصصيف لتقرير مدى صالحية الف

لذا ُعرضت األداة عمى نخبة مف المتخصصيف في المغة والنحو والصرؼ واألدب والعمـو التربوية والنفسية وأصوؿ 
ومدى شموليتيا ومالءمتيا لمستوى ، ولبياف التعديالت والمالحظات عمى الفقرات التي تضمنتيا، لمتأكد مف األداة، التدريس
 .يبيف ذلؾ (2وجدوؿ ) (1الممحؽ )الطمبة 

 ( يبيف اسماء الخبراء وتخصصاتيـ الدقيقة ومكاف عمميـ مرتبة حسب الحروؼ اليجائية والمقب العممي2جدوؿ )
 ت اإلسـ             المقب العممي       اإلختصاص    الكمية

 ػ1 اسعد محمد عمي النجار  استاذ دكتور لغة عربية كمية التربية األساسية
 ػ2 ثائرسمير الشمري  استاذ دكتور ادب لتربية األساسيةكمية ا

 ػ3 حمزة عبد الواحد حمادي استاذ دكتور طرائؽ تدريس لغة عربية كمية التربية األساسية
 ػ4 سعد حسف عميوي استاذ دكتور لغة ونحو كمية التربية األساسية
 ػ5 وؾصباح نوري المرز  استاذ دكتور لغة عربية كمية التربية األساسية 
 ػ6 طالب خميؼ السمطاني استاذ دكتور ادب كمية التربية األساسية
 ػ7 عبد الستار ميدي استاذ دكتور نحو كمية التربية األساسية

 ػ8 عمراف حمد جاسـ استاذ دكتور طرائؽ تدريس لغة عربية كمية التربية
 ػ9 الجمؿحساـ عبد عمي  استاذ مساعد دكتور  لغة عربية كمية التربية األساسية
 ػ10 حمداف ميدي الجبوري استاذ مساعد دكتور طرائؽ تدريس اجتماعيات كمية التربية األساسية

 صالح كاظـ عجيؿ استاذ مساعد دكتور لغة عربية  كمية التربية األساسية ػ11
 ػ12 عبد السالـ جودة الزبيدي استاذ مساعد دكتور عمـ النفس التربوي كمية التربية األساسية

 ػ13 عماد حسيف المرشدي  استاذ مساعد دكتور عمـ نفس النمو مية التربية األساسيةك
 ػ14 جالؿ عزيز فرماف استاذ مساعد طرائؽ تدريس لغة عربية كمية التربية األساسية
 ػ15 سيؼ طارؽ حسيف  استاذ مساعد طرائؽ تدريس لغة عربية كمية التربية األساسية
 ػ16 احالـ فاضؿ س دكتورمدر   كمية التربية األساسية
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 ػ ثبات األداة3
يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسيا اذا طبؽ اكثر مف مرة في  االختباروثبات ، الجيد الثبات االختبارمف صفات 

 16)تكرار قياسو  ويبقى عمى حالو عند، ويحافظ األفراد عمى مواقعيـ نفسيا تقريباً  بالنسبة لمجموعتو، ظروؼ مماثمة
وبعد أف ، عمييا االختباروتـ اجراء ، وقد اختار الباحثاف عينةً  استطالعيةً  عشوائياً  كافية وممثمة مف األفراد(، 145ص

حيث يجري ترتيب ، لحساب الثبات االستطالعيةاجرى الباحثاف طريقة التجزئة النصفية عمى العينة  االختبارظيرت نتائج 
ثـ يفصؿ بيف تسمسالت الدرجات الفردية لتكّوف ، تصاعدياً  أو تنازليا ً  ستطالعيةاالالدرجات التي حصؿ عمييا طمبة العينة 

ثـ يتـ استخداـ معامؿ ارتباط )بيرسوف( فبمغ ، المجموعة )س( عف تسمسالت الدرجات الزوجية لتكّوف المجموعة )ص(
 .قة( دقي60) ىو االختباروقد كاف متوسط الزمف المستغرؽ ألداء (، 0,99) معامؿ الثبات

  :ػ الصورة النيائية لألداة 4 
تـ تعديؿ فقرات وحذفت اخرى التي لـ تحصؿ عمى ، بعد اف عرض الباحثاف اداة البحث عمى نخبة مف الخبراء

 (أ)مستوفية لصورتيا النيائية تتكوف مف خمس اسئمة يتكوف كؿ سؤاؿ مف فرعيف  فأصبحت(، %80)النسبة المطموبة وىي 
فروع يتضمف الفرع /أعشر فقرات ويتضمف  يتكوف مف ثالث (3)فقرات عدى السؤاؿ  ويتضمف كؿ فرع عشر (ب)و

عندىا تـ تطبيقيا عمى ، مائة فقرة100الفرع/ب والفرع /ج كؿ منيما خمس فقرات ليكوف عدد الفقرات اإلجمالي لألداة /
ومتوسط الزمف المستغرؽ وأصبحت  الثبات الستخراجوبعد ظيور النتائج أجريت العمميات اإلحصائية  االستطالعيةالعينة 

 (.2األداة جاىزة لمتطبيؽ )ممحؽ / 
 :ػ التطبيؽ النيائي لألداة 5

بعد اف  2012ػ 2011بصيغتو النيائية في نياية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  االختبارطبؽ الباحثاف 
في يـو األحد الموافؽ  باراالختوتـ تطبيؽ ، ياستوفى الطمبة مادة الصرؼ المقررة في الفصؿ الدراسي األوؿ والثان

، أف الطمبة قد انيو دراسة الصيغ الصرفية واستوفوا المادة بالكمية العتباروقد اختار الباحثاف ىذا التوقيت ، 20/5/2012
 :يمي ما االختباروقد اجرى الباحثاف قبؿ بدء ، وأصبحوا متمكنيف مف توظيؼ تحصيميـ في مياديف مختمفة

وقد تـ ترتيب الكراسي بشكؿ منظـ يسيؿ السيطرة عمى الطمبة  االختباردَّ الباحثاف القاعة الدراسية الالزمة إلجراء أ ػ أع
 .المختبريف وكاف ذلؾ بمساعدة مدرسة المادة )*( ورئيس قسـ المغة العربية )*(

الباحثاف األوراؽ  وىي خالية مف اسـ الطالب  ختباراالوىي مطبوعة عمى وجيييا تتضمف اسئمة  االمتحانيةب ػ أعد َّ
وتكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة ممحؽ ، والصؼ والشعبة والكمية إلبعاد مشاعر الخوؼ والتييب والخجؿ مف نفوس الطمبة

(2). 
وطمب منيـ اإلجابة الدقيقة بعد أف ، يثير القمؽ والخوؼ لدى الطمبة طبيعياً ال االختبارج ػ حاوؿ الباحثاف اف يجعال جو 

ح ليـ الفائدة المرجوة مف    .االختباروضِّ
       :االختبارػ تصحيح  6

 :االختبارأ ػ طريقة تصحيح 
ليكوف عدد  مف لدف الباحثاف وبما أف عدد األسئمة كانت خمس يتضمف كؿ سؤاؿ عشروف فقرة االختبارتـ تصحيح        

( درجة وتـ اعطاء 100) االختباررة ليكوف مجموع درجات فقرات األسئمة مائة فقرة لذا اعطى الباحثاف درجة واحدة لكؿ فق
وتـ معاممة الفقرات المتروكة والفقرات التي لـ تكف اإلجابة عنيا واضحة واإلجابات ، صفر( لإلجابة غير الصحيحة)درجة 

الحصوؿ  وأوطأ درجة تـ، ( درجة64وكانت أعمى درجة تـ الحصوؿ عمييا ىي )، الناقصة معاممة اإلجابة غير الصحيحة
 .( درجة21عمييا ىي )

                                                                                                                              
 .ـ. د. صالح كاظـ عجيؿ الجبوري .)*( ػ الدكتورة احالـ فاضؿ                            )*( ػ أ
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 :فرز األخطاء لمصيغ الصرفيةب ػ طريقة 
وأقؿ األخطاء لدييـ كانت بصيغة  (اسـ المفعوؿ)تـ فرز أخطاء الطمبة فوجد أف الطمبة جميـ يخطئوف بصيغة       

 (.المنقوص)
 :رابعاً ػ الوسائؿ اإلحصائية

 :استعمؿ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية       
  .ة المخطئيفػ النسبة المئوية لمعرفة األخطاء ونسب 1

 100× عدد المخطئيف في كؿ صيغة                               
 النسبة المئوية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             

 العدد الكمي لمعينة                                      
 .ػ النسبة المئوية لتكرارات األخطاء 2

 100×  عدد تكرارات المخطئيف في كؿ موضوع                             
 النسبة المئوية =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               

 المجموع الكمي لمتكرارات                                        
 :امؿ ارتباط بيرسوفػ مع3

 استعمؿ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد ثبات أداة البحث بالتجزئة النصفية لمعينة اإلستطالعية        
                    :وإليجاد ثبات التصحيح كما في المعادلة اآلتية

 
 ج س( )مج ص()م –ف )مج س ص(                                                       

 ر =             
 [2)مج ص( –(2[] ف )مج ص2)مج س( –(2] ف )مج س                                             

 
 إذ تمثؿ:
 )ر(  معامؿ ارتباط بيرسوف.      
 )ف( عدد أفراد العينة      
 )س( قيـ المتغير األوؿ      
 (181ص  12)                              )ص( قيـ المتغير الثاني                

 
  :ػ الوسط الحسابي 4

يجاد متوسط الوقت المستغرؽ، استعمؿ الوسط الحسابي إليجاد متوسط درجات الطمبة في اإلختبار        وا 
 .ألداء اإلختبار لمعينة اإلستطالعية

 مجموع الدرجات               
                                        (78ص  7)ػػػػ                          ـ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عدد الدرجات                
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 الفصل الرابع 
  عرض النتائج وتفسيرها

  :يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصؿ الييا الباحثاف وتفسيرىا وكما يأتي     
 :أوالً ػ عرض النتائج

عمى وفؽ الموضوعات التي تضمنتيا أداة البحث بعد أف ُرتبت تصاعدياً مف أوطئ درجة  االختبارأ ػ  لقد صحح الباحثاف  
وبعد ، وذلؾ بوضع تكراراً لكؿ خطأ في أي صيغة مف الصيغ الصرفية التي أخطأ فييا الطمبة عينة البحث، الى اعال درجة

 :لتكرارات تبيف اآلتيأف جمع الباحثاف ا
 .تكراراً  (3604)ػ بمغ المجموع الكمي لتكرارات األخطاء  1
  .المقدمة الييـ االختبار( صيغة مف الصيغ الصرفية التي تضمنتيا أداة 19ػ أخطأ الطمبة في ) 2
عؼ واضح ( وىذا يشير الى وجود ض50وىي أقؿ مف درجة النجاح ) (42,82ػ إف المتوسط الحسابي لمدرجات كاف ) 3

  .يوضح ذلؾ (  3  )لدى الطمبة وجدوؿ
وأقميا كانت ، تكرارا ً  (496إذ بمغت )(اسـ المفعوؿ)ػ إف اكثر الصيغ الصرفية تكرارًا مف حيث األخطاء ىي صيغة  4

 .يبيف ذلؾ (4)( تكرارات وجدوؿ 6إذ بمغت ) (المنقوص)صيغة 
لغرض التحقؽ مف ، في أثناء التصحيح االختبارلفقرة الخطأ مف فقرات ب ػ لقد أشَّر الباحثاف أزاء كؿ فرد مف أفراد العينة ا

وتـ ترتيب أعداد المخطئيف ونسبيـ ، متطمبات اليدؼ الثاني وتحديد المخطئيف ونسبيـ المئوية في كؿ صيغة صرفية
 المئوية ترتيباً  تصاعدياً .

إذ ، في سبع صيغ صرفية (%100)طمبة بنسبة مئوية إف النسب المئوية ألعداد المخطئيف كانت عالية جداً فقد أخطأ ال   
الصرفية األخرى  اضافة الى أف الصيغ، وىذا العدد يمثؿ أفراد العينة جميعيا، ( طالباً وطالبةً 63بمغ عدد المخطئيف فييا )

المادة في ضعفاً واضحاً في التطبيؽ لدى الطمبة عمى الرغـ مف دراسة  وذلؾ يؤشر، كانت نسبيا المئوية مرتفعة ايضاً 
ويشير ذلؾ الى قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات التي يدرسونيا وينصب تركيزىـ في ، الفصميف الدراسييف األوؿ والثاني

انما ، إضافة الى أف الطمبة يدرسوف المادة ليس لألغراض المعرفية والمخزوف العممي، فييا االختباراألوقات التي يجري 
جة وبعدىا تذوب تدريجيًا كمما تقادـ عمييا الزمف سوى بعض المعمومات المتناثرة ىنا تدرس ألغراض الحصوؿ عمى الدر 

 .يبيف ذلؾ (5 )وجدوؿ، وىناؾ
 :يمكننا تفسير النتائج اآلتية (5)و (4)لو اطمعنا عمى الجدوليف  :ثانياً ػ تفسير النتائج

وطالبًة بنسبة مئوية  طالباً  (63د المخطئيف فييا )إذ كاف عد، ػ إف الصيغة الصرفية)اسـ المفعوؿ(احتمت المرتبة األولى 1
ىي صفة تؤخذ  وصيغة اسـ المفعوؿ، (13,762( تكرارا بنسبة مئوية )496%( وكانت تكرارات األخطاء فييا )100)

ويشتؽ ، ال الثبوت والدواـ، لمداللة عمى حدث وقع عمى الموصوؼ ليا عمى وجو الحدوث والتحديد، مف الفعؿ المجيوؿ
مع ابداؿ حرؼ ، وزف المضارع ومف الفعؿ غير الثالثي عمى، فعؿ الثالثي عمى وزف)مفعوؿ( مثؿ كتب ػ مكتوبمف ال

يدركوف  ووجد الباحثاف أف الطمبة قد ال، قبؿ اآلخر مثؿ اختارػ يختاُرػ ُمختار المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما
مما يؤكد الحاجة الى تدريبات ، الثالثي ومف غير التغيرات المطموبة عند اشتقاؽ صيغة اسـ المفعوؿ مف الثالثي

  .مف األفعاؿ بصيغيا المختمفة االشتقاؽوتطبيقات عامة لتوضيح التغيرات عند 
وكانت  %(100وطالبةً بنسبة مئوية ) ( طالباً 63إذ كاف عدد المخطئيف فييا )، ػ تأتي صيغة )جمع القمة( بالمرتبة الثانية 2

 دؿ عمى ثالثة او اكثر بتغيير وصيغة جمع القمة ىي ما، (7,713تكراراً بنسبة مئوية ) (278فييا ) تكرارات األخطاء
ف الطمبة، صورة مفرده تغييراً مقدراً أو ظاىراً وىي صورة مف صور جمع التكسير يالقوف صعوبة في ىذه الجموع  وا 

فريؽ بيف اليمزة األصمية واليمزة المبدلة األمر الذي يقتضي دراستيا في كؿ سنوات الكمية ليجعؿ الطالب متمكناً مف الت
  .مف حرؼ أصمي واليمزة الزائدة لمتأنيث
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 درجات الطمبة عينة البحث في اإلختبار يبيف المتوسط الحسابي  ( 3  )جدوؿ                    
 ت الدرجة المالحظات ت الدرجة المالحظات

 ػ1 21  ػ33 43 
 ػ2 24  ػ34 44 
 ػ3 26  ػ35 45 
 ػ4 28  ػ36 45 
 ػ5 32  ػ37 45 
 ػ6 32  ػ38 45 
 ػ7 33  ػ39 45 
 ػ9 33  ػ40 45 
 ػ10 33  ػ41 46 
 ػ11 33  ػ42 46 
 ػ12 34  ػ43 46 
 ػ13 34  ػ 44 46 
 ػ14 35  ػ45 48 
 ػ15 35  ػ46 50 
 ػ16 35  ػ47 50 
 ػ17 36  ػ48 51 
 ػ18 36  ػ49 52 
 ػ19 37  ػ50 53 
 ػ20 37  ػ51 54 
 ػ21 37  ػ52 54 
 ػ22 37  ػ53 55 
 ػ23 39  ػ54 55 
 ػ24 39  ػ55 55 
 ػ25 39  ػ56 55 
 ػ26 40  ػ57 56 
 ػ27 40  ػ58 56 
 ػ28 40  ػ59 56 
 ػ29 41  ػ60 56 
 ػ30 41  ػ61 57 
 ػ31 41  ػ62 58 
 ػ32 42  ػ63 64 
 المجموع 1122  المجموع 1576 

 المتوسط الحسابي  42,82=63÷ 2698=1122+1576 
 يبيف الصيغ الصرفية التي أخطأ فييا الطمبة وتكرارات األخطاء ونسبيا المئوية  ( 4 )جدوؿ          

 ت الصيغ الصرفية          التكرارات النسبة المئوية المالحظات
 ػ1 اسـ المفعوؿ 496 13,762 
 ػ2 النسب 376 10,432 
 ػ3 فاسـ المكا 359 9,961 
 ػ4 جموع القمة 278 7,713 
 ػ5 جموع الكثرة  271 7,519 
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 ػ6 صيغة المبالغة 266 7,380 
 ػ7 الصفة المشبية 237 6,576 
 ػ8 اسـ الفاعؿ 226 6,270 
 ػ9 اسـ الزماف  199 5,521 
 ػ10 التصغير 192 5,327 
 ػ11 اسـ اآللة 171 4,744 
 ػ12 اسـ الييأة 128 3,551 
 ػ13 اسـ المرة 117 3,246 
 ػ14 المصدر الميمي 115 3,190 
 ػ15 التثنية 75 2,081 
 ػ16 المصدر 60 1,664 
 ػ17 المقصور 21 0,582 
 ػ18 الممدود 11 0,305 
 ػ19 المنقوص 6 0,166 
 مجموع التكرارات              3604 100%       

  
 100× عدد تكرارات كؿ موضوع 

 ئوية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعادلة النسبة الم  
 المجموع الكمي لمتكرارات

 يبيف الصيغ الصرفية واعداد المخطئيف فييا ونسبيـ المئوية (5)جدوؿ 
 ت الصيغ الصرفية          عدد المخطئيف النسبة المئوية المالحظات

 ػ1 اسـ المفعوؿ 63 100% 
 ػ2 جمع القمة 63 100% 
 ػ3 جمع الكثرة 63 100% 
 ػ4 اسـ المكاف 63 100% 
 ػ5 التصغير 63 100% 
 ػ6 الصفة المشبية 63 100% 
 ػ7 النسب 63 100% 
 ػ8 اسـ الفاعؿ 61 96% 
 ػ9 صيغة المبالغة 61 96% 
 ػ10 اسـ الزماف 59 93% 
 ػ11 المصدر 59 93% 
 ػ12 اسـ اآللة 59 93% 
 ػ13 المصدر الميمي  57 90% 
 ػ14 اسـ الييئة 54 85% 
 ػ15 التثنية 48 76% 
 ػ16 اسـ المرة 44 69% 
 ػ17 المقصور 12 19% 
 ػ18 الممدود 11 17% 
 ػ19 المنقوص 4 6% 
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 100× عدد المخطئيف في كؿ صيغة                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنسبة المئوية = ػػػػػػػػػػػػ            

 العدد الكمي لمعينة                                
( طالباً  وطالبةً  بنسبة مئوية 63إذ كاف عدد المخطئيف فييا )، جمع الكثرة( في المرتبة الثالثة)ػ جاءت صيغة  3

وىي صورة مف صور جموع التكسير (، 7,519)نسبة مئوية تكراراً  ب (271)وكانت تكرارات األخطاء فييا  (100%)
ومع ، ليا ستة عشر وزنا ً  (جموع الكثرة)وصيغة ، تدؿ عمى ثالثة او اكثر بتغيير صورة مفردِه تغييراً مقدراً او ظاىرا ً 

ة ىذا األوزاف يصعب عمى الطالب اإللماـ بيا في فصؿ دراسي واحد مدتُو خمسة عشر اسبوعاً لذا يالقي صعوب
  .اإلحاطة بيا وتطبيقيا

( طالباً وطالبةً  بنسبة مئوية 63اذ كاف عدد المخطئيف فييا )، جاءت في المرتبة الرابعة (اسـ المكاف)ػ صيغة  4
تدؿ عمى مكاف  (اسـ المكاف)( وصيغة 9,961( تكراراً بنسبة مئوية )359%( وكنت تكرارات األخطاء فييا )100)

في صياغتو وقد يعود السبب الى عدـ تنبيييـ عمى أف ىذه األسماء تعد ظروفاً   وقد أخفؽ الطمبة، حدوث الفعؿ
 .مكانية

 100مئوية ) ( طالباً  وطالبةً بنسبة63اذ كاف عدد المخطئيف فييا )، جاءت في المرتبة الخامسة (صيغة التصغير)ػ إف  5
وتعني التقميؿ او تغيير مخصوص وىي ، (5,327)( تكراراً بنسبة مئوية 192%( وكانت تكرارات األخطاء فييا )

وفتح الحرؼ الثاني وزيادة ياء  ظاىرة لغوية معروفة تحتاجيا المغات ألغراض معينة ويصغر اإلسـ بضـ الحرؼ األوؿ
خفاؽ الطمبة بيذه الصيغة قد (، ُرَجْيؿ)و (رجؿ)ثـ يأتي الحرؼ الثالث مثؿ (، ياء التصغير)ساكنة ىي التي تسمى   وا 

 .قواعد التصغير السيما انيا تختمؼ صيغيا مف اسـ آلخر تبعاً  لعدد حروفوِ يكوف لجيميـ 
( طالباً  وطالبةً  بنسبة مئوية 63اذ اف عدد المخطئيف كاف )، في المرتبة السادسة (الصفة المشبية)ػ وردت صيغة 6 

ف الفعؿ الالـز لمداللة وتعني وصؼ يشتؽ م، (6,576( تكراراً بنسبة مئوية )237%( وتكرارات األخطاء كانت)100)
ولعؿ ، ( وزنا ً 12واف صيغة الصفة المشبية ليا )، عمى وصؼ وصاحبو عمى سبيؿ الدواـ والثبوت في األزمنة الثالثة

سبب اخفاؽ التالميذ فييا يعود الى اف صياغتيا مف الفعؿ الالـز يحد مف بثيا في النصوص المستعممة لقمة ورود ىذا 
وىذا يعني وجوب ، وألنيا تشتؽ مف أفعاؿ البابيف الرابع والخامس، ؿ المتعدية في المغة العربيةالفعؿ قياساً الى األفعا

 .توافر شروط عدة في الفعؿ لصياغتيا
إذ كاف عدد المخطئيف ، ػ النسب الصيغة التي وردت في المرتبة السابعة واألخيرة التي أخطأ فييا عينة البحث جميعيا 7

، (10,432( تكراراً بنسبة مئوية )376) %( وتكرارات األخطاء كانت100وبنسبة مئوية )، ًً  ( طالباً  وطالبة63فييا )
وقد الحظ ، وكسر ماقبميا لتدؿ عمى نسبتو الى ما جرِّد منيا ليا قواعد معينة، آخر اإلسـ (ياء مشددة) ويعني الحاؽ

ا يدؿ عمى اخفاؽ الطمبة في اتقاف الباحثاف اف األخطاء تكررت في النسب الى اإلسميف الممدود والمنقوص وىذ
ناىيؾ عف أف المناىج الجامعية التعد الطالب اعداداً يساعده عمى ، التغيرات التي تحدث عمى االسـ عند النسب اليو

 .النيا تعتمد اآللية وتغفؿ التحميؿ والموازنة مما يؤدي الى المبس، مواجية المشكالت المغوية
%(وكانت 96( طالباً وطالبةً بنسبة مئوية )61اذ اف عدد المخطئيف فييا )، بة الثامنةػ اسـ الفاعؿ صيغة احتمت المرت8

مف الفعؿ المبني لممعمـو لتدؿ  وصيغة اسـ الفاعؿ صيغة تؤخذ، (6,270(تكراراً  بنسبة مئوية )226تكرارات األخطاء)
يء اسـ الفاعؿ اال جارياً  عمى يج وال، الثبوت مثؿ ػ كاتب ومجتيد عمى مف وقع منو الفعؿ عمى وجو الحدوث ال

وقد لوحظ أف الطمبة اخفقوا في التمييز بيف األفعاؿ التي تصح الفاظيا أف تكوف اسـ ، مضارعو في حركاتو وسكناتو
مما نستنتجو أف ، اسـ فاعؿ ونفسيا اسـ مفعوؿ (مختار)فقد يأتي  (اختار)فاعؿ واسـ مفعوؿ بذات الوقت مثؿ الفعؿ 

 .دة الدراسية دوف فيميا وال يستطيعوف اعادة تطبيقيا إذا ما ُطِمَب منيـ ذلؾالطمبة يحفظوف الما
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وكانت  %(96( طالباً  وطالبةً بنسبة مئوية )61فكاف عدد المخطئيف )، ػ وردت صيغة المبالغة في المرتبة التاسعة 9
لمداللة عمى معنى اسـ الفاعؿ وىي اسماء تشتؽ مف األفعاؿ (، 7,380( تكراراً بنسبة مئوية )266تكرارات األخطاء )

الضعؼ الحاصؿ لدى  تؤكد ىذه النتيجة عمى، مع تأكيد المعنى وتقويتو والمبالغة فيو وال تشتؽ اال مف الفعؿ الثالثي
 .الصحيح االستعماؿيستطيعوف  الطمبة لتأكيدىـ حفظ القواعد بما يجعميـ ال

%( 93بنسبة مئوية )، ( طالباً وطالبة ً 59ف عدد المخطئيف فييا )إذ  كا، المرتبة العاشرة (اسـ الزماف)ػ احتمت صيغة  10
واف الطمبة ، وىي تدؿ عمى زماف حدوث الفعؿ، (5,521بنسبة مئوية )، (تكرارا ً 199وكانت تكرارات األخطاء فييا )

مأمف الميؿ )جميـ يخفقوف في تشخيص اسـ الزماف وظرؼ الزماف في الجمؿ التي فييا اسـ زماف وظرؼ زماف مثؿ 
 (.الخائفيف

بنسبة مئوية ، ( طالباً وطالبة ً 59اذ كاف عدد المخطئيف فييا )، ػ تأتي صيغة )المصدر( بالمرتبة الحادية عشر 11
س دؿَّ عمى الحدث مجرداً  عف الزماف ولي ( وىو ما1,664( تكراراً بنسبة مئوية )60%( وتكرارات األخطاء كانت)93)

ىو  ىو سماعي مثؿ الفعؿ الثالثي ومنيا ما األفعاؿ منيا ما إف مصادر، بياء مشددةبميـ زائدة وال مختوما ً  ً مبدوء
اال بالرجوع الى كتب المغة المعتمدة لضبطيا واستعماليا كما استعمميا  تعرؼ غالباً  وال، زاد عمى الثالثي قياسي ما

، عبة ويشؽ عمى الطمبة حفظياوقد وضع الصرفيوف ضوابط لمصادر األفعاؿ غير أنيا كثيرة ومتش، العرب الفصحاء
ذا ما تـ حفظيا يتعذر عمييـ تطبيقيا األمر الذي ادى الى اإلخفاؽ بيا  .وا 

وكانت  %(93( طالباً  وطالبةً  بنسبة مئوية )59فكاف عدد المخطئيف)، المرتبة الثانية عشر (اسـ اآللة)ػ يحتؿ  12
اآللة ػ ىو اسـ  مصوغ مف مصدر الفعؿ الثالثي المتعدي  ( واسـ4,744( تكراراً بنسبة مئوية )171)تكرارات األخطاء 

ويعتقد ، اف الطمبة اخفقوا بو وعمى الرغـ مف سيولة صياغة اسـ اآللة اال، لمداللة عمى األداة التي وقع الفعؿ بواسطتيا
  .الباحثاف اف مرد ذلؾ ىو قمة استعمالو بصورة دائمية

وتكرارات  %(90) ( طالباً  وطالبةً بنسبة مئوية57وكاف عدد المخطئيف)، شرػ المصدر الميمي يحتؿ المرتبة الثالثة ع 13
( وصيغة المصدر الميمي تدؿ عمى معنى مجرد مف الزماف ومبدوء 3,190(تكراراً بنسبة مئوية )115األخطاء كانت )

 قمة تداوليا. واف الطمبة يخفقوف بيذه الصيغة لعدـ التركيز عمييا اضافة الى، بميـ زائدة في غير المفاعمة
%( 85) ( طالباً  وطالبةً بنسبة مئوية54اذ كاف عدد المخطئيف )، المرتبة الرابعة عشر (اسـ الييأة)ػ تحتؿ صيغة  14

وىي تدؿ عمى الحالة التي يكوف عمييا الفاعؿ عند ، (3,551( تكراراً بنسبة مئوية )128وكانت تكرارات األخطاء )
فإذا كاف المصدر منتيياً بتاء فيكوف اسـ الييأة بوصؼ  (ِفْعمة)ؿ الثالثي عمى وزف وتػأتي مف مصدر الفع، حدوث الفعؿ
ف الطمبة بعضيـ يخطئوف بعدـ وصؼ اسـ الييأة او اضافة عندما يكوف المصدر في آخره تاء نحو، أو اضافة  :وا 

   .لمداللة عمى عدـ التمييز بينيما، أو ِنشدة المحتاج، ِنشدة عظيمة
%( 76( طالباً  وطالبةً  بنسبة مئوية )48فكاف عدد المخطئيف )، تحتؿ المرتبة الخامسة عشر(نيةالتث)ػ صيغة  15

اثنتيف بزيادة الؼ ونوف  وىي صيغة تدؿ عمى اثنيف او (2,081)بنسبة مئوية ، تكرارا ً  (75وتكرارات األخطاء كانت )
لقد ، واف اليكوف مركبا ً ، اً  معرباً  ومفردا ً واف يكوف اسم، صالح لمتجريد وعطؼ مثمو عميو، او ياء ونوف في آخره

الباحثاف اف األخطاء تواترت في تثنية األسماء  وقد وجد، اخفؽ الطمبة في صيغة تثنية األسماء التي وردت في اإلختبار
األمر  الى عدـ التمييز بيف الممدود والمقصور والمنقوصإضافة ، التي وقع فييا قمب عند التثنية أو ارجاع الى األصؿ

 .لمعرفة تثنيتو الذي يشؽ عمى الطمبة ارجاع اإلسـ الى اصمو
، %(69( طالباً  وطالبةً بنسبة مئوية )44واف عدد المخطئيف فييا )، المرتبة السادسة عشر (ػ احتمت صيغة )اسـ المرة 16

ويأتي مف ، فعؿ مرة واحدةواسـ المرة يدؿ عمى حصوؿ ال، (3,246( تكراراً بنسبة مئوية )117)وكانت تكرارات األخطاء
فإنو يدؿ عمى المرة منو بالوصؼ ، منتيياً بالتاء في آخره لكف اذا كاف مصدره (َفْعَمة)مصدر الفعؿ الثالثي عمى وزف 

لقد أخفؽ ، وزف مصدره مع زيادة تاء في اآلخر نحو:اكراـ ػ إكرامة ويرد مف غير الثالثي عمى (َرْحَمة واحدة)نحو: 
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اضافة الى اف ، اذ ينقمب األلؼ الى واو عند صياغة اسـ المرة منيا (دعى ػ ىفا)المقصورة مثؿ  الطمبة في األسماء
يشير ذلؾ الى عدـ استيعاب الطمبة لصيغة اسـ المرة وجيميـ لقواعد ، الطمبة اخفقوا في وصؼ األسماء التي تنتيي بتاء

 .صياغتيا
اذ ، عمى التوالي راتب السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشرػ األسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة احتمت الم 17

تكراراً بنسبة مئوية  (21) و %(19(طالباً  وطالبةً بنسبة مئوية )12اف عدد المخطئيف في اإلسـ المقصور )
وية ( تكراراً بنسبة مئ11و) %(17(طالباً  وطالبةً بنسبة مئوية )11أما الممدود فكاف عدد المخطئيف )(، 0,582)
( تكرارات بنسبة مئوية 6و) %(6( مف الطمبة بنسبة مئوية )4أما المنقوص فكاف عدد المخطئيف )، (0,305)
في حالة الرفع وياء ونوف في حالة  اف األسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة تثنى بزيادة الؼ ونوف، (0,166)

اف ، اذا كانت أصمية او منقمبة عف حرؼ ة او الياء فيماوتحكميا قواعد عند انتيائيا باأللؼ أو اليمز ، النصب والجر
الطمبة اجابوا عنيا لذا كاف عدد المخطئيف فييا قالئؿ قياساً مع الصيغ األخرى ومرد ذلؾ كثرة تداوليا وسيولة 

    .استعماليا
   

 الفصل الخامس
 والتوصيات والمقترحات االستنتاجاتيتضمن هذا الفصل 

 :االستنتاجاتأوألـ 
وبو تعرؼ ، اذ ىو إحدى دعائـ األدب، اال وىو قاعدتو، وال ارتفع مناره، انتظـ عقد عمـ اال والصرؼ واسطتو ما         

وىو والنحو الواسطة في الوصوؿ الى السعادة ، واألحاديث النبوية، وتنجمي فرائد مفردات اآليات القرآنية، سعة كالـ العرب
ويحتاج اليو  ، ومقدمة ضرورية لدراسة نحوىا، ية إذ يعد ركف مف اركاف المغة العربيةوما لمصرؼ مف أىم، الدينية والدنيوية

اال أف االىتماـ بو ، وبو تعرؼ اصوؿ كالـ العرب، وبيـ اليو اشد فاقة ألنو ميزاف العربية، جميع أىؿ العربية أتـ حاجة
وتشترؾ مع ذلؾ جوانب ، لقاعات الدراسيةالتدريس في ا مف حيث الجوانب المنيجية وال مف حيث يراـ ال ليس عمى ما

اذ اف الخط البياني لمستوى التحصيؿ ، اخرى مثؿ الطرائؽ التدريسية ووضوح األىداؼ التربوية والسموكية وقصور الطالب
 .كاف عميو ألسباب ودواعي لـ تعد خافية في المواد كافة اخذ بالتراجع عما

 :ثانياً ــ التوصيات
 :التي توصؿ الييا الباحثاف يمكنيما اف يوصيا بما يأتي في ضوء النتائج        

ألف المالحظ أف ىذه المادة اليامة تدرس مف لدف اساتذة ، ػ يجب تدريس مادة الصيغ الصرفية مف لدف اساتذة اختصاص 1
   .اختصاصاتيـ فروع المغة العربية األخرى غير مادة الصرؼ

  .وفقو مفردات المادة يحتوي عمى تطبيقات لكؿ صيغة لمسير عمىػ يجب اف يكوف ىنالؾ كتاب منيجي عمى وفؽ  2
يجب اف  ػ يوصي الباحثاف اف تكوف مادة الصرؼ مكثفة ثالث ساعات بدال مف ساعتيف اسبوعياً  اضافة الى تدريسيا 3

 .يشتمؿ عمى سنوات الكمية جميعيا اسوة بالنحو
اضافة الى ، دريسييف بعضيـ يولوف المادة الجدية والحـز واألىميةألف ذلؾ يجعؿ الت، ػ يجب تفعيؿ اإلمتحانات المركزية 4

  .تدريس المادة الصرفية كميا وال تقتصر عمى الموضوعات اليامة فقط وترؾ الغير ميـ
إلطالع ااو اعداد ممزمة تقتصر دراستيا عمى الطمبة دوف ، ػ اإلبتعاد عف اسموب تممية الطمبة الموضوعات الصرفية 5

  .في المكتبات والمكتبة المجانية عمى المصادر
 ئح الباوربوينت عمى الشاشة داخؿػ تفعيؿ دور التدريس اإللكتروني واإلستفادة مف التقنيات الحديثة في عرض شرا 6

، ويبعث الدافعية لدييـيوي يشجع الطمبة عمى المواصمة القاعات الدراسية يعرض فييا الصيغ الصرفية كجانب ميـ وح
 .مف جو الممؿ والروتيف والرتابة في المحاضرة ناىؾ عف الخالص
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 :ثالثاً ػػ المقترحات
 :يقترح الباحثاف مقترحات عدة منيا          

 .ػ اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتقويـ الصيغ الصرفية لدى طمبة قسـ المغة العربية عمى وفؽ األىداؼ التعميمية 1
 .لطمبة في فيـ المعنى الوظيفي لمصيغ الصرفية وايجاد المعالجة لياػ اجراء دراسة لمعرفة اسباب ضعؼ ا 2
 .ػ اجراء دراسة مقارنة بيف طمبة كمية التربية األساسية وكمية التربية في فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا 3
  .ػ اجراء دراسة لتقويـ طرائؽ التدريس المستعممة في عرض المادة الصرفية عمى الطمبة 4

 راجعالمصادر والم
مصطفى وعبد إبراىيـ تحقيؽ ، 1ط/، 1ج/0المنصؼ في شرح كتاب التصريؼ لممازني  0ابو الفتح عثماف ، ػ ابف جني 1

 .ـ 1954، مصر، مطبعة البابي الحمبي وأوالده، اهلل اميف
 .ـ2003، األردف، دارالمسيرة لمنشروالتوزيع، 3ط/ 0عمـ النفس التربوي 0ػ ابو جادو وصالح محمد عمي 2
 ـ.2007، القاىرة، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، 1ط/ 0التعريؼ بالتصريؼ  0عمي ، ػ ابو المكاـر 3
 .ـ 2010، األردف، دارالفكر ، 1ط/ 0مغني األلباب عف كتب الصرؼ واإلعراب  0خمود بنت دخيؿ، ػ آؿ خوار4
 .ـ1990، باعة والنشرمطبعة دار الحكمة لمط، التقويـ والقياس0مصطفى محمود وآخروف ، ػ اإلماـ 5
  .ـ1994، بيروت، المؤسسة الجامعة لمدراسات والنشر والتوزيع، 2ط / 0المدخؿ الصرفي 0عمي بياء الديف ، ػ بو خدود 6
مطبعة مؤسسة  0اإلحصاء الوصفي واإلستداللي في التربية وعمـ النفس 0وزكريا اثناسيوس، عبد الجبار توفيؽ، ػ البياتي 7

  .ـ 1977، بغداد، الثقافة العالمية
 .ـ 1989، ترجمة سعد عبد الرحمف، القاىرة، دار الشروؽ، 3ط / 0اإلختبارات والمقاييس  0آ ، ليونا، ػ تايمر 8
 .ـ  1989، مصر، النيضة العربية 0مناىج في التربية وعمـ النفس  0جابر عبد الحميد وأحمد خيري كاظـ ، ػ جابر 9

  .ـ 2010، عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1ط / 0صرؼ الميسر ال 0رحاب شاىر محمد ، ػ الحوامدة 10
ت/ ، )لعبد الرحيـ العباسي، المصطمح البالغي في معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص 0محمد خميؿ ، ػ الخاليمة 11

 .ـ 2006، األردف، عالـ الكتب الحديث، 1ط /(، ىػ 963
والتربوية  ارامتري والالبارامتري في اختبار فروض البحوث النفسيةاإلحصاء الب 0عبد المنعـ أحمد ، ػ الدردير 12

 .ـ 2006، مصر، عالـ الكتب، 1ط/ 0واإلجتماعية 
كمية التربية ، جامعة بابؿ 0تقويـ تدريس مادة الصرؼ مف وجية نظر التدريسييف والطمبة  0نبأ ثامر خميؿ ، ػ الربيعية 13

 (.شورةرسالة ماجستير غير من)/  2005، األساسية
كميات التربية  صعوبات تدريس مادة الصرؼ مف وجية نظر التدريسييف والطمبة في 0طو ابراىيـ جودة ، ػ الربيعي 14

 (.رسالة ماجستير غير منشورة، )ـ 2001، كمية التربية، الجامعة المستنصرية 0ببغداد
، األردف، أربد، مطبعة عالـ الكتب الحديث، 1ط/، طرائؽ واساليب التدريس المعاصرة 0محمود داود سمماف ، ػ الربيعي 15

 .ـ 2006
 ـ. 2005، األردف، دارالفكر، 3ط/0مبادئ القياس والتقويـ في التربية0نادر فيمي وىشاـ عمياف، ػ الزيود 16
 .2002، األردف، عماف، مطبعة دارالشرؽ0أساليب تدريس المواد اإلجتماعية0محمد، ػ السكراف 17
في الموضوعات  األخطاء الصرفية لدى طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية في العراؽ 0سؼ مراد يو ، ػ  العمواف18

اطروحة دكتوراه غير ، )ـ 1998، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد 0المقررة لممرحمة الثانوية ػ تشخيصيا ػ عالجيا 
   (.منشورة

 .ـ 1997، الكويت، مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي، 1ط/ 0آف الكريـ قاموس القر  0عبد اهلل يوسؼ وآخروف ، ػ الغنيـ 19
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، الجامعية مؤسسة الثقافة، 1ط/ 0تصريؼ األفعاؿ والمصادر والمشتقات  0صالح سميـ عبد القادر ، ػ    الفاخوري 20
     .ـ 2007، اإلسكندرية

 .ـ 1998، ردفاأل، داراألمؿ لمنشر والتوزيع، 1ط / 0الصرؼ الوافي  0ىادي ، ػ نير 21
 .ـ 1983، القاىرة، دار ماكجرو ىيؿ لمنشر 0 تقييـ تعمـ الطالب التجميعي والتكويني 0جورج ؼ وآخروف ، ػ مادوس 22
 

 (1ممحؽ )
 جامعة بابؿ                           بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 كمية التربية األساسية
 ـ /  استبانة المحكميف            قسـ التربية الخاصة                           

 .المحتـر (.........................................................................).حضرة االستاذ الفاضؿ          
ية فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا لدى طمبة قسـ المغة العربية في كمية الترب)يرـو الباحثاف اجراء اختبار لمعرفة      

  0في الموضوعات المقررة لممرحمة الثانية  (األساسية
يأمالف ، ورأي سديد لذا ارتأى الباحثاف اف يتوجيا اليكـ بيذا اإلختبار، ونظراً لما تتمتعوف بو مف خبرة عممية كبيرة    

ف اف تدونوا ويرجو الباحثا، تعاونكـ في اإلجابة عف مدى صالحية فقراتو لتشخيص االخطاء الصرفية لمادة الصرؼ
 000مع شكر الباحثاف وامتنانيما  000 .مالحظاتكـ وتعديالتكـ اماـ فقرات اإلختبار

 ىاشـ راضي جثير العوادي  .ـ سيؼ طارؽ حسيف العيساوي .أ.ـ الباحثاف 
 0مف االفعاؿ اآلتية ىات صيغة اسـ الفاعؿ وصيغة اسـ المفعوؿ  :/ فرع / أ 1س 

   الفعؿ       اسـ الفاعؿ         اسـ المفعوؿ  الحة ص       غير صالحة     التعديؿ
 ػ1 نقص          
 ػ2 اندحر          
 ػ3 تأخر         
 ػ4 رجا         
 ػ5 عاب         
 ػ6 قضى         
 ػ7 ناب         
 ػ8 دأب         
 ػ9 اختار        
 ػ10 مضغ                  

 .دناه  ثـ بيف نوع كؿ منيا بدقةخطاً  تحت كؿ صيغة  مف الصيغ الصرفية الواردة في النصوص اضع  :فرع / ب 1س/ 
 ت النصوص                                          نوعيا صالحة صالحة غير التعديؿ

والسقؼ ، والبيت المعمور، في رؽٍ  منشور، وكتابٍ مسطور، والطور)قاؿ تعالى     
 إف عذاب ربؾ لواقع(.، رالمسجوروالبح، المرفوع

 ػ1

 ػ2 (..... فمـ يضيرىا وأوىى قرنو الوعؿ.كناطح صخرةٍ  يوماً  ليوىنيا)قاؿ الشاعر     
 ػ3 .(وانيـ آتييـ عذاٌب غير مردود)قاؿ تعالى     
 ػ4 .(ينظروف اليؾ نظرالمغشي عميو مف الموت)قاؿ تعالى     
 ػ5 .(وماىـ منيا بمخرجيف)قاؿ تعالى     
 ػ6 .الشُر منيٌي عنو    
 ػ7 .المرء مخبوٌء تحت لسانو    
 ػ8 .كؿ فتاة بأبييا معجبة    
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 ػ9 .اذا تخاصـ المصاف ظير المسروؽ    
 ػ10 .ىو كالمستغيث مف الرمضاء بالنار    

 .فرع/أ:بيف نوع األسماء المدرجة ادناه ثـ اعمؿ عمى تثنيتيا2س/
 ت  االسـ نوع االسـ   المثنى   صالحة        غير صالحة     التعديؿ

 ػ1 مضاء     
 ػ2 قفا     
 ػ3 ىدى     
 ػ4 رحى     
 ػ5 ساعي     
 ػ6 موسى     
 ػ7 عمياء     
 ػ8 قوباء     
 ػ9 راعي     
 ػ10 محامي     
       

  .جمع كثرة وحسبما مدوف ازائيا فرع/ب:اجمع األسماء المدرجة في الجدوؿ األوؿ جمع قمة وفي الثاني2س/
 ت االسـ جموع القمة   صالحة غير صالحة     التعديؿ

 ػ1 نسر         
 ػ2 زمف        
 ػ3 ولد        
 ػ4 نور        
 ػ5 جار        

   
 ت االسـ جموع الكثرة   صالحة غير صالحة     التعديؿ

 ػ1 قائـ        
 ػ2 مدية        
 ػ3 غالي        
 ػ4 نفساء        
 ػ5 غفور        

 .وردت في النصوص اآلتية صيغ صرفية بينيا ثـ بيف نوعيا :فرع /أ 3س/
 ت النصوص                    الصيغة نوعو صالحة صالحة غير التعديؿ

ف كاف ذوعسرة فنظرة الى ميسرة(.  قاؿ تعالى       ػ1 )وا 
 ػ2 (.سكي ومحياي ومماتي هلل رب العالميفقاؿ تعالى )اف صالتي ون     
 ػ3 .فرحت بمقدـ ابيؾ مف الحج     
 ػ4 .مجتمع األصدقاء بيت الكريـ     
 ػ5 .مجتمع األصدقاء ليال ً      
 ػ6 .اجتمع الطالب مجتمعاً مزدحما ً      
 ػ7 .ما مجتمُع بالطالب     
 ػ8 .رحيؿ األحبة يثير في النفوس الموعة واألسى     
 ػ9 .قاؿ الشاعر / حذٌر امورا التضير وآمف... ماليس منجيو مف األقدار     
 ػ10 .إف اهلل سميع دعاء مف دعاه     
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 :فرع /ب / صغر االسماء اآلتية 3س/
 ت االسـ      التصغير      صالحة       غير صالحة       التعديؿ

 ػ1 دوف        
 ػ2 موقف        
 ػ3 مستخرج      
 ػ4 ندوة        
 ػ5 آدـ         

 .ىات مف األفعاؿ اآلتية صيغة اسـ اآللة :فرع / ج 3س /  
 ت الفعؿ اسـ اآللة      صالحة       غير صالحة       التعديؿ

 ػ1 لعؽ    
 ػ2 سطر    
 ػ3 نخؿ    
 ػ4 سعط    
 ػ5 كسر    

 :األفعاؿ اآلتيةىات اسـ المرة واسـ الييأة مف  :فرع / أ 4س / 
 ت   الفعؿ اسـ المرة   اسـ الييأة    صالحة         صالحة غير التعديؿ

 ػ 1 دعى         
 ػ 2 رحـ     
 ػ 3 نشد     
 ػ 4 سّبح     
 ػ 5 صاح     
 ػ 6 ىفا     
 ػ 7 استشار     
 ػ 8 التفت     
 ػ 9 انتفض     
 ػ10 وثب     

  .يغ الصرفية الواردة في النصوص اآلتية بيف قوسيف ثـ عيف نوع كؿ صيغة منيا بامعافضع الص :فرع / ب 4س/
 ت النصوص                       نوعيا صالحة صالحة غير التعديؿ

 ػ1 (.وابيضت عيناه مف الحزف فيو كظيـ)قاؿ تعالى     
 ػ2 (.فخرج موسى عمى قومو غضباف اسفا)قاؿ تعالى     
 ػ3 (.نّزاعة لمشوى، كال انيا لظى)ى قاؿ تعال    
 ػ4 (.قؿ اليستوي الخبيث والطيب)قؿ تعالى     
 ػ5 .إف النفس ألّمارة بالسوء(، وما ابرئ نفسي)قاؿ تعالى     
 ػ6 .طيب الكممة(، كاف نبينا)صمى اهلل عميو وآلو()طمؽ الوجو    
 ػ7 (.ومكروا مكراً  كبارا)قاؿ تعالى     
 ػ8 .مف بذئ المسافليس المؤ     
 ػ9 ..... فقد يجتنى مف بعده الثمر الحمو.قاؿ الشاعر / لئف كاف بدء الصبر مراً  مذاقو    
 ػ10 ...... حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا.قاؿ الشاعر / وعاجز الرأي مضياعٌ  لفرصتو    
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                                             .انسب األسماء اآلتية بحسب صيغة النسب :فرع / أ 5س/
 ت االسـ النسب    صالحة     غير صالحة    التعديؿ                        

 ػ1 طي    
 ػ 2 صنعاء    
 ػ3 جموالء    
 ػ 4 بيراء    
 ػ5 مزينة    
 ػ6 جيينة    
 ػ7 حؽ    
 ػ8 شاة    
 ػ9 الناصرة    
 ػ10 مرو    

 .صيغة بوضوحفية الواردة فييا ثـ بيف نوع كؿ كتب ازاء كؿ نص مف النصوص اآلتية الصيغ الصر ا :فرع /ب  5س/ 
 ت   النصوص                              لصرفية الصيغ  نوعيا صالحة صالحة غير التعديؿ

 ػ 1 (اليس الصبح بقريب، إف موعدىـ الصبح)قاؿ تعالى           
 ػ 2 تى مطمع الفجر(قاؿ تعالى)سالـٌ ىي ح     
قاؿ الشاعر / وفي األرض منآى لمكريـ عف      

 .... وفييا لمف خاؼ القمى متحوؿ.األذى
 ػ 3

 ػ 4 مقتؿ الرجؿ بيف فكيو     
 ػ 5 منضج العنب صيفا ً      
 ػ 6 يؤتى الحذر مف مأمنو     
 ػ 7 الشرؽ ميبط الديانات السماوية     
 ػ 8 يف في المقبرةيتساوى الغني والمسك     
 ػ 9 القوي مف يممؾ نفسو في مواضع الشدة والغضب     
 ػ10 الميؿ مأمف الخائفيف     

 (2ممحؽ)
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة بابؿ  
 كمية التربية األساسية 

 التربية الخاصة
 ـ / فقرات اختبار                                                     

 ... ...... عزيزتي الطالبة.عزيزي الطالب            
يرمي الباحثاف مدى فيـ الصيغ الصرفية وتطبيقيا لدى قسـ المغة العربية كمية التربية األساسية في الموضوعات       

 ، المقررة لممرحمة الثانية
مى وفؽ مفردات المنيج الدراسي شممت اسئمتو الموضوعات الصرفية ع (الصرؼ)وقد اعد الباحثاف اختبارا تحصيميا في 

لذا ، لممرحمة الثانية كمية التربية األساسية التي درسَت مفرداتيا في خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ والفصؿ الدراسي الثاني
 ......مع اإلمتناف.يرجو الباحثاف اف تجيبوا بدقة وامانة عمى فقرات ىذا اإلختبار

 تعميمات اإلجابػػػػػػػػػػة
 .ػ اإلجابة عمى ورقة األسئمة 4ػ اإلختبار لمبحث العممي.   3     .ػ الزمف ساعة واحدة 2األسئمة كميا.   ػ أجب عف  1
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 .ػ  مف األفعاؿ اآلتية ىات صيغة اسـ الفاعؿ وصيغة اسـ المفعوؿ بدقة :فرع / أ 1س / 
 ت   الفعؿ        لفاعؿ صيغة اسـ ا  صيغة اسـ المفعوؿ ت الفعؿ       صيغة اسـ الفاعؿ  صيغة اسـ المفعوؿ

 ػ 1 نقص          ػ  6 قضى       
 ػ 2 اندحر         ػ  7 ناب       
 ػ 3 تأخر        ػ 8 دأب       
 ػ 4 رجا        ػ 9 اختار       
 ػ 5 عاب         ػ 10 مضغ       

 .اػ وردت في النصوص اآلتية صيغ صرفية بينيا ثـ بيف نوعي :فرع / ب 1س 
ف كاف ذو عسرة فنظرة الى ميسرة)ػ قاؿ تعالى  1       ..........................................................(.وا 
 ..........................................(.اف صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالميف)ػ قاؿ تعالى  2     
 ................................................................................ػ فرحت بمقدـ ابيؾ مف الحج 3     
 ..............................................................................ػ مجتمع األصدقاء بيت الكريـ 4     
 ...................................................................................ػ مجتمع األصدقاء ليال ً  5     
 .........................................................................ػ اجتمع الطالب مجتمعاً  مزدحما ً  6     
 ......................................................................................ػ ما مجتمُع بالطالب 7     
 ...............................................................ػ رحيؿ األحبة يثير في النفوس الموعة واألسى 8     
 ........................................... ماليس منجيو مف األقدار.ػ قاؿ الشاعر / حذٌر امورا التضير وآمف  9     
 ..............................................................................ػ إف اهلل سميع دعاء مف دعاه 10     
 .ػ في النصوص اآلتية وردت أحكاـ صرفية بينيا ثـ بيف نوعيا بإتقاف :فرع / أ2س / 
إف ، والبحر المسجور، والسقؼ المرفوع، والبيت المعمور، في رؽٍ  منشور، وكتابٍ مسطور، والطور)ػ قاؿ تعالى  1     

 ....................................................................................           .عذاب ربؾ لواقع(
 ..           ..........................(..... فمـ يضيرىا وأوىى قرنو الوعؿ.كناطح صخرةٍ  يوماً  ليوىنيا)ػ قاؿ الشاعر  2     
 .................................................(.وانيـ آتييـ عذاٌب غير مردود)ػ قاؿ تعالى  3     
 ....................................................(.ينظروف اليؾ نظر المغشي عميو مف الموت)ػ قاؿ تعالى  4     
 ............................................................................(.مخرجيفوماىـ منيا ب)ػ قاؿ تعالى  5     
 .............................................................................ػ الشُر منيٌي عنو 6     
 .................................................................................ػ المرء مخبوٌء تحت لسانو 7     
 .....................................................ػ كؿ فتاة بأبييا معجبة 8     
 ................................................................ػ اذا تخاصـ المصاف ظير المسروؽ 9     
 ......................................................................لرمضاء بالنارػ ىو كالمستغيث مف ا 10     
 .ػ بيف نوع اإلسماء المدرجة ادناه ثـ اعمؿ عمى تثنيتيا بدقة :فرع / ب 2س / 

 ت  اإلسـ نوع اإلسـ          المثنى       ت   اإلسـ    نوع اإلسـ المثنى
 ػ 1    مضاء   ػ 6    موسى      
 ػ  2    قفا          ػ 7    عمياء      
 ػ  3    ىدى        ػ  8    قوباء      
 ػ 4    رحى       ػ  9    راعي      
 ػ 5    ساعي      ػ 10    محامي     
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فية ػ وردت صيغ صرفية في النصوص المدرجة ادناه اكتبيا أزاء كؿ نص ثـ بيف نوع الصيغة الصر  :فرع / أ 3س /
  .بوضوح
 ............................................(.اليس الصبح بقريب، إف موعدىـ الصبح)ػ قاؿ تعالى  1       
 ...................................................... (.سالـٌ ىي حتى مطمع الفجر)ػ قاؿ تعالى  2       
 ............................ وفييا لمف خاؼ القمى متحوؿ.مكريـ عف األذىػ قاؿ الشاعر / وفي األرض منآى ل3       
 ............................................................................ػ مقتؿ الرجؿ بيف فكيو4      
 ..................................................................ػ منضج العنب صيفا ً 5      
 .......................................................................ػ يؤتى الحذر مف مأمنو6      
 ............................................................ػ الشرؽ ميبط الديانات السماوية7      
 ..................................................................ػ يتساوى الغني والمسكيف في المقبرة8      
 .............................................ػ القوي مف يممؾ نفسو في مواضع الشدة والغضب9      
 ......................................................................ػ الميؿ مأمف الخائفيف 10     
        .ػ  ىات مف األفعاؿ اآلتية صيغة اسـ اآللة :فرع /ب 3س / 
 .ػ صغر األسماء األتية بدقة :فرع / ج 3س / 

 ت   الفعؿ                   اسـ اآللة            ت   الفعؿ              التصغير
 ػ  1 لعؽ                   ػ 1 دوف              
 ػ  2 سطر                   ػ 2 موقف             
 ػ 3 نخؿ                   ػ 3 مستخرج            
 ػ 4 سعط                  ػ 4 ندوة               
 ػ 5 كسر                  ػ 5 آدـ               

  .افػ في النصوص اآلتية صيغ صرفية عينيا ثـ عيف نوع كؿ صيغة منيا بامع :فرع / أ 4س/ 
 .............................................................(.وابيضت عيناه مف الحزف فيو كظيـ)ػ قاؿ تعالى  1     
 ............................................................(.فخرج موسى عمى قومو غضباف اسفا)ػ قاؿ تعالى  2     
 ............................................................(.نّزاعة لمشوى، نيا لظىكال ا)ػ قاؿ تعالى  3     
 ....................................................................(.قؿ اليستوي الخبيث والطيب)ػ قؿ تعالى  4     
 ......................................................(.إف النفس ألّمارة بالسوء، وما ابرئ نفسي)ػ قاؿ تعالى  5     
 .................................(.طيب الكممة، طمؽ الوجو) (صمى اهلل عميو وآلو)ػ كاف نبينا  6     
 ..............................................(.ومكروا مكراً  كبارا)ػ قاؿ تعالى   7    
 ..........................................................................المؤمف بذئ المسافػ ليس  8     
 ......................... فقد يجتنى مف بعده الثمر الحمو.ػ قاؿ الشاعر / لئف كاف بدء الصبر مراً  مذاقو 9     
 ...........................تى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا..... ح.ػ قاؿ الشاعر / وعاجز الرأي مضياعٌ  لفرصتو 10    
 .ػ اجمع األسماء المدرجة في الجدوؿ ادناه جمع قمة وجمع كثرة وحسبما مدوف ازائيا :فرع / ب 4س/

 ت   اإلسـ              جموع القمة                ت    اإلسـ           جموع الكثرة
 ػ 1    نسر              ػ 1    قائـ            
 ػ 2    زمف             ػ 2    مدية           
 ػ 3    ولد               ػ 3    غالي           
 ػ   4    نور              ػ 4    نفساء           
 ػ 5    جار             ػ  5    غفور            
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 ػ :الييأة مف األفعاؿ اآلتيةػ ىات اسـ المرة واسـ :فرع / أ 5س /     
 ت  الفعؿ    اسـ المرة        اسـ الييأة          ت   الفعؿ         اسـ المرة       اسـ الييأة

 ػ  1 دعى   ػ 6 ىفا          
 ػ 2 رحـ      ػ 7 استثار  
 ػ 3 نشد      ػ 8 التفت        
 ػ 4 سّبح      ػ 9 انتفض         
 ػ 5 صاح     ػ 10 بوث        

 .ػ انسب األسماء اآلتية بحسب صيغة النسب :فرع / ب 5س /   
 ت   اإلسـ                النسب                 ت   اإلسـ              النسب

 ػ 1 طي                  ػ 6 جيينة            
 ػ 2 صنعاء                 ػ 7 حؽ             
 ػ 3 جموالء               ػ 8 بيراء             
 ػ 4 بيراء                 ػ 9 شاة             
 ػ 5 مزينة                ػ 10 الناصرة           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


