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Abstract  

Recently, the preparation of Arabic teachers is weak and the programs of preparing Arabic 

teachers undergo the same problem. 

 مشكلة البحث
يعيـنهم علـى القـراءة  يملكـون منهـا مـا بناء هـذا العصـر الأال يخفى ان المشكلة اللغوية تعد ابرز مشكالت حياتنا الثقافية، ف

اخــذت اللغــة العربيــة تعــاني مــن ضــعف مســتوى االعــداد التخصصــي  (، وقــد2004/108الســليمة او التعبيــر الصــحيح )العــزاوي
عــــــن الــــــنقص الواضــــــح فــــــي البــــــرامج المقدمــــــة فــــــي الكليــــــات المختلفــــــة التــــــي تعــــــد معلمــــــي اللغــــــة  فضــــــالً ، والمهنــــــي لمعلميهــــــا

 (1981/5العربية.)يونس
وعلى اثر ذلك ارتفعت الشكوى من ضعف الطلبـة فـي مراحـل التعلـيم جميعهـا مـن النحـو العربـي، وعـدم قـدرتهم علـى فهمـه 

الــذي ينــوء بحملــه طلبــة  ( واصــبحت قواعــد النحــو العــبء1979/169فــادة مــن قواعــده فــي تقــويم احــاديثهم وكتابــاتهم، )احمــدواإل
(، وتلـك مشـكلة وزمنـة طـال عليهـا األمـد وحـارت العقـول 1986/107)ابـو مغلـيالمدارس والجامعات على السواء ويتذمرون منـه 

شــارة الــى مــواطن الــداء فيهــا، فانحــدار المســتوى يــزداد يومــا بعــد يــوم، وكأننــا امــام بئــر ينضــب ماؤهــا فــي البحــث عــن علتهــا واإل
 (.1987/413يرفدها ويصلح من شأنها)عبد التواب يءش بالتدريج وال

هــ(، 255هــ(، والجـاحظ)ت/180وليدة عصرنا انما لها جذورها العميقة من عصر خلـف األحمـر )ت/وهذه المشكلة ليست 
( حتـى يـذكر ان أعرابيـا وقـف علـى 1982/12هـ(، وغيـرهم ممـن كتـب فيـه واعـرب عـن هـذه المشـكلة، )غلـوم592والقرطبي )ت/

حو فقال له ابو زيد: سل يا أعرابي عما بدا لـك، هـ( مستسمحا فظن ابو زيد انه جاء ليسأله مسألة في الن215حلقة أبي زيد )ت/
 فقال على البديهة شعرا مبديا عدم رغبته في النحو لكثرة ما يعرض فيه من الجمل المتكررة على نحو قولنا "ضرب عمرو زيدا": 

 1لست للنحو جئتكم ال وال فيه ارغب  
 أنا مالي وآلمرئ ابد الدهر يضرب 
 (1936/54)السيرافي  خل زيد لشأنه حيث ما شاء يذهب 

وتعد مادة النحو التي تدرس فـي كليـات التربيـة مـن المحـيط الـى الخلـيج مـن المـواد التـي شـرحت وتـدرس لمـدة اربـع سـنوات 
ألقســام اللغــة العربيــة فــي هــذه الكليــات، وقــد شــكك )مطلــوب( فــي صــالحية تــدريس المــادة واثرهــا فــي المعلمــين اذ قــال: )ووقــوف 

ه ضيق دراسـة النحـو وابعـدها عـن التطبيـق ومعرفـة التراكيـب اللغويـة ودالالتهـا، واصـبح المتخـرج فـي قسـم المنهج على ما جاء في
 (2003/300كتابة البحوث فيها(.)مطلوب وأاللغة العربية غير قادر على تذوق اللغة وضبطها وتدريسها، 
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راء واألوجـه االعرابيـة وتكـرار األمثلـة لقد كان رأي مطلوب ان اقتصـار المـنهج علـى مـا جـاء فـي كتـاب النحـو مـن تعـدد اآل
وتعقــدها وكثــرة الشــواهد النحويــة والعلــل واألســباب وغيرهــا ابعــدت النحــو عــن الغايــة األساســية لــه وهــي تبســيط تعلــم لغتنــا وصــيانة 

لباحثـة ال يتحقـق اال السنتنا ورفع مستوى طلبتنا وتحبيب لغتنا الجميلة الـيهم بقواعـده المبسـطة، ال ان ينفـرهم منهـا، وهـذا باعتقـاد ا
ـــة اذا اخـــذنا بنظـــر اإل ـــه والجانـــب النفســـي للطلب ـــة تدريســـه واهدافـــه وطبيعـــة النحـــو واهميت ـــه كافـــة وطريق هتمـــام النحـــو فـــي مجاالت

وانعكاسات هذه المجاالت على اتجاهاتهم نحوه والتـي بـدورها تـؤثر فـي تحصـيلهم فيه.وقـد اشـارت بعـض الدراسـات الـى ان كتـاب 
بقولـه )ليـت شـعري متـى ننجـو 1972ت ال يخلو من بعـض المشـكالت وهـي قديمـة عبـر عنهـا الهاشـمي قبـل عـام النحو في الكليا

من قيود الكتاب )شرح بن عقيل( الذي يستنفذ قوانا العقلية ويكره الينا اعـز ضـوابط لغتنـا مـن غيـر فائـدة ترجـى اال مجـرد الدراسـة 
(، ومـــن هـــذه الدراســـات، دراســـة )الســـامرائي 1972/211ة"()الهاشـــمي لالمتحـــان فحســـب فـــي ارقـــى المســـتويات الثقافيـــة "الجامع

(، اال ان هذه الدراسات اجماال مـن خـالل وجهـة نظـر التدريسـيين 2005(، ودراسة )السلطاني2003(، ودراسة )الزوبعي 1989
معرفـــة اتجاهـــاتهم  والطلبـــة، ولـــم يكـــن هنـــاك بحـــث علمـــي مـــنظم يأخـــذ بنظـــره اهتمامـــات الطلبـــة وميـــولهم والجانـــب النفســـي كـــذلك

هــداف واخـــذ آرائهــم فيـــه وثرهــا فـــي تحصــيلهم، وال ســـيما ان مشــكلة انخفـــاض االيجابيــة او الســـلبية نحــو النحـــو ومــدى تحقيقـــه لأل
 مستويات طلبة قسم اللغة العربية قائمة منذ امد ليس بقريب وقد اكدتها بعض الدراسات السابقة المذكورة آنفا.

 في كليات التربية والتربية األساسية في بغداد. ،وى تحصيل طلبتنا في مادة النحولذا جاء هذا البحث ليبين مست
 اهمية البحث

 (9قال تعالى: " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " )الحجر/
 وقال الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم: " رحم اهلل امرأ اصلح من لسانه " 

 كن والمرء تكرمه اذا لم يلحنوقال الشاعر: النحو يبسط من لسان األل
 (157ص1ج1925)الدينوري  واذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم األلسن

اللغة العربية لغة ثرة معطاء لها من غنى معانيها ووفرة مبانيها وخصائصها الفذة فـي التوسـع باالشـتقاق والقيـاس والمجـاز  
ــــم مــــا يجعلهــــا تفضــــل ســــواها مــــن اللغــــات التــــي يــــأبى اع ــــزاز اهلهــــا بقــــوميتهم ولغــــتهم وتــــراثهم ان يتخــــذوا مــــن غيرهــــا لغــــة عل ت

 (.88/10وعمل.)المالئكة
وقد اورد الخفاجي فـي كتـاب سـر الفصـاحة قولـه )فأمـا مـا نحـن بصـدده مـن ذكـر اللغـة العربيـة، فـال خفـاء بمميزاتهـا علـى  

يعهـا لـم يجـد فيهـا لغـة تضـاهي اللغـة العربيـة فـي كثـرة سائر اللغات وفضلها، اما السعة فاألمر فيها واضح، ومن تتبع اللغـات جم
األسماء للمسمى الواحد... وهي مع السعة والكثرة اخصر اللغات في ايصال المعاني وفي النقل اليها يبين ذلك، فليس كالم ينقل 

 (40/ 1969الى لغة العرب اال ويجيئ الثاني اخصر من األول مع سالمة المعاني وبقائها على حالها(.)الخفاجي 
وان طبيعــة الحــديث عــن اللغــة العربيــة يعنــي الحــديث عــن النحــو العربــي الــذي بــدأت دراســته منــذ القــرن األول الهجــري،  

(، فقواعـد اللغـة العربيــة )النحـو( وسـيلة لضــبط الكـالم وصــحة 97/ 1988واسـتمرت جهـود العلمــاء حتـى العصـر الحالي)القيســي 
ما يؤيده ابن خلدون فـي قولـه )ان النحـو مـن علـوم المقاصـد ولـيس مـن علـوم المقاصـد(  النطق وليست غاية مقصودة لذاتها وهذا

 (545)ابن خلدون د.ت/
وتـرى الباحثـة ان مــا ذكـر عـن منزلــة النحـو ومكانتـه عنــد السـلف يتعــذر حصـره واالتيـان بكــل مـا قيـل عــن اهميـة دوره فــي  

ى ان يـرث اهلل األرض ومـن عليهـا اذ ان مـن المؤكـد ان العنايـة بـالنحو الحياة اللغوية واألدبية ومـا يـذكر عنـه بـاق ان شـاء اهلل الـ

                                                           
 352ص  3اخرجه عالء الدين المتقي الهندي في كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ج. 
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والتزام قواعده من اهـم مظـاهر الحفـاظ علـى السـالمة اللغويـة واداة مهمـة ووسـيلة فعالـة مـن وسـائل صـيانة اللغـة ورافـدا مـن روافـد 
 حمايتها.

نحو؟ وترتفـع الشـكوى والصـيحات مـن ثقـل قواعـده لكن الباحثة تتساءل اذا كان للنحو هذه األهمية فلم يضيق المتعلمون بـال
ووسائله فيبغضون درسه ويسأمون كتابه؟ لكن قد يتجه تفكيرنا الى القاء التبعة على طبيعـة هـذه المـادة او قصـور طرائـق تدريسـه 

ربــع أرســونه فـي او بعـد اهدافـه عــن الواقـع، ونحــو ذلـك ممـا ولــد اتجاهـا متباينــا نحـو النحـو بخاصــة عنـد طلبــة الجامعـات الـذين يد
مراحل متتابعة بتفاصيله ومذاهبه وآراء العماء فيه، فقسم سأم درسه وكان حظـه فـي تحصـيله ضـعيف، وآخـر معجـب بـه وبمؤلفـه 

 وراح يحصل اعلى الدرجات. 
وقـد اختـارت الباحثـة ان تكـون دراسـتها للمرحلـة الرابعـة وذلـك بوصـفهم قـد درسـوا اغلـب موضـوعات النحـو وتشـكلت لــديهم  

 1968ة واضحة تجاهه، وبوصفهم في اعلى مرحلة دراسـية فـي الجامعـة ممكـن ان تعطـي للبحـث وصـفا دقيقـا لهدفـه. )راجـحرؤي
/99 ) 

 هدفا البحث: 
 يهدف البحث الحالي الى:  

 .التعرف على تحصيل طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية والتربية األساسية في بغداد في مادة النحو.1
ف على الفرق في التحصيل في مـادة النحـو بحسـب متغيـر الكليـات )كليـات التربيـة مـن جهـة وكليـة التربيـة األساسـية مـن .التعر 2

 وذلك من خالل التحقق من الفرضيتين االتيتين: ، جهة اخرى(
 . ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المتوسطين الحسابي والفرضي للعينة الواجدة في التحصيل.1
د فرق ذو داللـة احصـائية بـين متوسـط كليـات التربيـة مـن جهـة ومتوسـط كليـة التربيـة االساسـية مـن جهـة اخـرى فـي .ال يوج2

 متغير التحصيل.
 حدود البحث 

 يتحدد البحث الحالي ب:  
والتربيـــة  .عينـــة مـــن طلبـــة اقســـام اللغـــة العربيـــة فـــي اربـــع كليـــات )التربيـــة للبنـــات، والتربيـــة / ابـــن رشـــد/جامعة بغـــداد، والتربيـــة،1

 م.  2011/ 2010المرحلة الرابعة للعام الدراسي  األساسية / الجامعة المستنصرية(
( موضـوعا مــن الجــزأين 19مراحـل فــي هـذه الكليــات والبالغــة ) أربــع.موضـوعات مــن كتـاب شــرح بــن عقيـل المقــرر تدريسـه فــي 2

 األول والثاني.
 تحديد المصطلحات 

 لبحث: : يقصد بالنحو في هذا ااوال: النحو
هو مصطلحات محدد الداللة يدل على معان معينة بموضوعات كتاب شرح بن عقيل المقرر تدريسه للمراحل األربع مـن 
كليات التربية والتربية األساسية والذي يبحث في اواخر الكلمات اعرابا وبناء التي يتوصل الطلبة الى معرفتها بعد أن يربطوا بـين 

ت مما يساعد على قياس معلوماتهم العامة وخبـراتهم فيهـا باختبـار اعدتـه الباحثـة لهـذا الغـرض ثـم مجموعة من الحقائق والمعلوما
 قياس تحصيلهم فيه باتجاهاتهم نحوه(.

 : يقصد بالتحصيل في هذا البحث: ثانيا: التحصيل
الباحثـة فـي تسـعة  هو الدرجات التي يحصـل عليهـا طلبـة عينـة البحـث المرحلـة الرابعـة فـي مقيـاس االختبـار الـذي اعدتـه 

 سنوات في الكلية  أربععشر موضوعا درسوها خالل 
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 دراسات سابقة
دراسة العيساوي: هدفت الدراسة الى معرفة مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية االساسية في تحليل  .1

ه على عينة من الطلبة النصوص االدبية، استعمل الباحث اختبارا تحصيليا متكون من نص شعري يحلله الطلبة طبق
( طالبا وطالبة، استعمل الوسائل االحصائية مثل معامل ارتباط بيرسون والوسط الحسابي واطهرت 54بلغ عددهم )

 النتائج ضعف مستوى طلبة القسم في تحليل النصوص االدبية.
 / الملخص(2005)العيساوي 

بالغــة لــدى طلبــة الصــفوف الثالثــة فــي اقســام اللغــة دراســة العــادلي: هــدفت الدراســة الــى تقــويم مســتوى التحصــيل فــي ال .2
( طالبا وطالبة واعتمد الباحث اداتين هما اختبار تحصيلي لتعرف مسـتوى الطلبـة فـي 477بلغت عينة البحث)، العربية

مــادة البالغــة واســتبانة لجمــع البيانــات التــي تتعلــق بجوانــب القــوة والضــعف التــي ممكــن ان تــؤثر فــي تحصــيل الطلبــة 
غـة. اســتعمل الباحـث الوســائل االحصـائية معامــل ارتبـاط بيرســون ومعاملـة فيشــر والـوزن المئــوي والوسـط المــرجح. بالبال

 / الملخص(2005واطهرت نتائج الدراسة وجود ضعف واضح في تحصيل الطلبة في مادة البالغة.)العادلي 
 جوانب االفادة من الدراستين السابقتين: 

راســتين الســابقتين بطريقــة اختيــار العينــة، والوســائل االحصــائية المســتعملة فيهمــا، وطريقــة افــادت الدراســة الحاليــة مــن الد 
 عرض نتائج الدراسة.

 منهجية البحث واجراءاته
 : البحث مجتمع: اوال

يتمثــل مجتمــع البحــث بطلبــة اقســام اللغــة العربيــة للمرحلــة الرابعــة فــي كليــات التربيــة والتربيــة األساســية فــي جــامعتي بغــداد 
( طالبـا وطالبـة فـي كليـة 144( طالبا وطالبة، بواقع )474) م والبالغ عددهم اجماال2011-2010المستنصرية للعام الدراسي و 

( طالبـا وطالبـة فـي كليـة التربيـة /الجامعـة المستنصـرية، 140( طالبة في كلية التربيـة للبنـات، و)83التربية األولى /ابن رشد، و)
 التربية األساسية. ( طالبا وطالبة في كلية107و)

 ثانيا: عينة البحث: 
%( من مجتمع البحـث األصـلي اختـارتهم الباحثـة 40طالبا وطالبة وهي تمثل نسبة ) (190بلغ عدد افراد عينة البحث ) 

 ( يوضح ذلك. 1عشوائيا، وان هؤالء كانوا يتوزعون على اربع كليات في مركز محافظة بغداد، والجدول )
 (1الجدول)

 البحث في مركز محافظة بغداد كليات عينة
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 د طلبة المرحلة الرابعة في اقسامهم.تم االستعانة برؤساء اقسام اللغة العربية قي هذه الكليات لتحديد عد 

 النسبة المئوية عينة البحث مجتمع البحث اسم الكلية اسم الجامعة ت
1 
2 
3 
4  

 جامعة بغداد
 جامعة بغداد

 الجامعة المستنصرية
 الجامعة المستنصرية

 التربية /ابن رشد
 التربية للبنات

 التربية
 التربية األساسية

144 
83 

140 
107 

70 
35 
35 
50 

48 ،6% 
42% 
25% 

46.7% 
 162.3 190 474 المجموع
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 ثالثًا: تحديد المادة العلمية: 
( موضــوعا مــن موضــوعات كتــاب شــرح بــن 19حــددت الباحثــة المــادة العلميــة التــي ســيطبق فــي ضــوئها االختبــار وهــي ) 

الثــاني اختارتهــا عشــوائيا  ( موضــوعات فــي الجــزء9( موضــوعات فــي الجــزء األول، و)10عقيــل للجــزأين األول والثــاني، بواقــع )
( يوضـح 2لتمثل محتوى كتاب النحو الذي يدرس ألربع مراحل في كليات التربية والتربية االساسية بأقسام اللغـة العربيـة وجـدول )

 ذلك.
 
 (2جدول )

 موضوعات كتاب شرح بن عقيل للجزأين األول والثاني وارقام صفحاتها من الكتاب
 الجزء الثاني الجزء األول

 ارقام الصفحات الموضوعات  ارقام الصفحات الموضوعات ت
 8-7 حروف الجر 11 84-32 المبني والمعرب 1
 77-41 االضافة 12 130-124 اسم االشارة 2
 132-126 اسم الفاعل 13 166-132 الموصول 3
 149-139 التعجب 14 278-243 كان واخواتها 4
 161-150 نعم وبئس 15 359-318 ان واخواتها 5
 223-206 عطف النسق 16 380-360 ال التي لنفي الجنس 6
 233-226 البدل 17 452-420 الفاعل 7
 281-277 اسماء األفعال 18 520-505 المفعول المطلق 8
 387-372 العدد 19 535-526 المفعول فيه 9
    600-568 الحال 10

 
 رابعا: صياغة األهداف السلوكية:  

وكية لتسـعة عشـر موضـوعا مـن كتـاب شـرح بـن عقيـل ألربـع مراحـل دراسـية فـي الجامعـة، بلـغ صاغت الباحثة اهدافا سل 
(هــدفا موزعـــا علـــى المســـتويات الثالثـــة األولــى لتصـــنيف بلـــوم للمجـــال المعرفـــي 114عــدد األهـــداف الســـلوكية بصـــيغتها األوليـــة )

نـاء اداة البحـث، وقـد عرضـتها مـع محتـوى المـادة )معرفة، فهم، تطبيق( التـي اعتمـدتها الباحثـة فـي صـياغة األهـداف السـلوكية وب
( قبلـت األهـداف التـي كانـت 2( خبـراء واسـتعمال مربـع )كـا10على عدد من الخبراء وفي ضوء تحليل استجاباتهم البالغ عددهم )

( وهــي 1.,.( بدرجــة حريــة )5( عنــد مســتوى )3.84( وهــي اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )7.2( المحســوبة لهــا البالغــة )2قيمــة )كــا
( خبــراء وبــذلك اصــبح عــدد األهــداف الســلوكية 10( خبــراء مــن مجمــوع )9%( مــن عــدد الخبــراء، أي )90تمثــل نســبة موافقــة )

( 3( هـدفا لمسـتوى التطبيق.وجـدول )28( هدفا لمستوى الفهم و)35( هدفا لمستوى المعرفة و)47( بواقع )110بشكلها النهائي )
 يوضح ذلك.
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داف السلوكية بشكلها النهائي لموضوعات مادة النحو في المرحلة الجامعية بحسب المستويات الثالثة عدد األه/ (3جدول )
 األولى لتصنيف بلوم

 مجموع الفقرات عدد األهداف السلوكية عدد الصفحات اسم الموضوع ت
 التطبيق الفهم المعرفة

 8 1 3 4 53 المبني والمعرب 1
 4 1 1 2 7 اسم االشارة 2
 4 1 1 2 35 لموصولا 3
 8 2 2 4 35 كان واخواتها 4
 7 2 2 3 42 ان واخواتها 5
 5 1 2 2 20 ال التي لنفي الجنس 6
 9 3 3 3 33 الفاعل 7
 9 2 3 4 15 المفعول المظلق 8
 6 2 2 2 10 المفعول فيه 9
 6 2 2 2 33 الحال 10
 5 1 1 3 31 حروف الجر 11
 6 1 2 3 36 االضافة 12
 6 2 2 2 6 الفاعل اسم 13
 6 2 2 2 10 التعجب 14
 5 1 2 2 11 نعم وبئس 15
 5 1 2 2 17 عطف النسق 16
 3 1 1 1 7 البدل 17
 4 1 1 2 5 اسماء األفعال 18
 4 1 1 2 15 العدد 19

 110 28  35 47  421 المجموع

 خامسا: اعداد اداة البحث 
قياس تحصيل طلبة عينـة البحـث فـي مـادة النحـو للمراحـل األربـع فـي الجامعـة فـي اعدت الباحثة اختبارا ل: اختبار التحصيل: اوال

ضوء األهداف السلوكية ومستوياتها ومحتوى المادة العلمية المحددة، وقد استعملت في ذلك الخريطة االختبارية التي اعدتها لهـذا 
 الغرض.

 :  اعداد الخريطة االختبارية
( موضـوعا مـن كتـاب النحـو ألقسـام اللغـة العربيـة فـي كليـات التربيـة 19محتـوى )اعدت الباحثة خريطـة اختباريـة شـملت  

والتربية األساسية واألهداف السلوكية الثالثة األولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم )معرفة، فهم، تطبيق( وقد حسبت الباحثـة 
 لصفحات الموضوعات كلها. نسبة اهمية محتوى كل موضوع في ضوء عدد صفحاته مقسوما على المجموع الكلي

اما نسبة اهمية مستويات األهداف فقد حددت في ضـوء عـدد األهـداف السـلوكية فـي كـل مسـتوى مـن المسـتويات الثالثـة  
( فقــرة كــل فقــرة تقــيس هــدفا ســلوكيا واحــدا، واســتخرجت عــدد فقــرات كــل 20األولــى، وحــددت عــدد فقــرات االختبــار التحصــيلي بـــ )

االختبـار التحصـيلي فـي ضـوء الـوزن النسـبي لكـل مسـتوى فـي الخريطـة االختباريـة، وحـدد عـدد فقـرات مسـتوى مـن مجمـوع فقـرات 
 ( يوضح ذلك.4االختبار التحصيلي لكل موضوع في ضوء نسبة اهمية المحتوى وعدد الفقرات الكلي، والجدول)
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 (4جدول رقم )
 بار التحصيلي في ضوء األهداف السلوكعدد صفحات كل موضوع واألهمية النسبية للموضوعات وعدد فقرات االخت

 

 
 : صياغة فقرات االختبار

ـــار بصـــيغته األوليـــة ) ـــغ عـــدد فقـــرات االختب ـــرة اخ20بل ـــى الموضـــوعات ال)( فق ـــة وزعـــت عل ـــاب النحـــو 19تباري ( مـــن كت
واألهداف السلوكية في ضوء الخريطة االختبارية ويغطي المستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم للمجال المعرفي وقـد اعـدت 

 الباحثة فقرات االختبار في صيغة استبانة لغرض عرضها على الخبراء المتخصصين الستخراج صدقها.
 :  تبارصدق االخ

الصدق الظاهري: لقد الحظت الباحثة بعد تحليل اسـتجابات الخبـراء انهـم متفقـون علـى الفقـرات جميعهـا مـن دون اسـتثناء 
( اكبـر 10المحسـوبة لهـا ) 2( خبـراء فكانـت قيمـة كـا10% من عدد الخبراء البـالغ )100ولذا حصلت الفقرات على نسبة موافقة 

 بلت الفقرات جميعها. ( وبذلك ق3.84من القيمة الجدولية )

عدد  الموضوعات ت
 الصفحات

نسبة اهمية 
 الموضوعات

مجموع  عدد األهداف
 األهداف

مجموع  فقرات االختبار
 تطبيق فهم معرفة تطبيق فهم معرفة الفقرات

 2 1  1 8 1 3 4 12.58 53 المبني والمعرب 1
 1  1  4 1 1 2 1.66 7 اسم االشارة 2
 1 1   4 1 1 2 8.31 35 لموصولا 3
 1   1 8 2 2 4 8.31 35 كان وأخواتها 4
 1  1  7 2 2 3 9.97 42 ان واخواتها 5
 1   1 5 1 1 2 4.75 20 ال التي لنفس الجنس 6
 1 1   9 3 3 3 7.83 33 الفاعل 7
 1   1 9 2 2 4 3.56 15 المفعول المطلق 8
 1   1 6 2 2 2 2.37 10 المفعول فيه 9

 1 1   6 2 2 2 7.83 33 الحال 10
 1   1 5 1 1 3 7.36 31 حروف الجر 11
 1   1 6 1 1 3 8.55 36 االضافة 12
 1  1  6 2 2 2 1.43 6 اسم الفاعل 13
 1  1  6 2 2 2 2.37 10 التعجب 14
 1   1 5 1 1 2 2.61 11 نعم وبئس 15
 1  1  5 1 1 2 4.03 17 عطف النسق 16
 1 1   3 1 1 1 1.66 7 البدل 17
 1  1  4 1 1 2 1.18 5 اسماء األفعال 18
 1   1 4 1 1 2 3.56 15 العدد 19
 20 5 6 9 110 28 35 47 %100 421 19 مج

 25.45 31.83 42.72 نسبة اهمية المستويات
100%  
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: لغرض معرفة الوقت الذي تستغرقه االجابـة عـن االختبـار التحصـيلي ووضـوح فقراتـه، فقـد طبقـت االختبـار العينة االستطالعية 
( طالبـا وطالبـة مـن الـذين 50على عينة اسـتطالعية ممثلـة بعينـة البحـث فـي كليتـي التربيـة بغـداد والتربيـة االساسـية بلـغ عـددهم )

مــادة التــي درســتها العينــة األساســية، وخــالل تطبيــق االختبــار تبــين ان الطلبــة اجــابوا جمــيعهم عــن االختبــار التحصــيلي درســوا ال
 ولمعرفة ثبات االختبار وقوة تمييز الفقرة وتحديد نسبة صعوبتها حللت الباحثة فقرات االختبار. (26بمتوسط وقت مقداره )

 :  التحليل االحصائي لالختبار
( فـــــردا بتـــــاريخ 50صـــــعوبة الفقـــــرة وقـــــوة تمييزهـــــا طبـــــق االختبـــــار علـــــى العينـــــة االســـــتطالعية البالغـــــة ) لغـــــرض معرفـــــة

%( منهـا بوصـفها أفضـل نسـبة 25م وبعد تصحيح اجابات الطلبة رتيت درجـاتهم تنازليـا ثـم اختيـرت اعلـى واوطـأ )12/2/2011
ص الفقــرات، وقــد بلــغ عــدد الطلبــة فــي المجمــوعتين العليــا للمقارنــة بــين مجمــوعتين متبــاينتين مــن المجموعــة الكليــة لدراســة خصــائ

( درجـة، ثـم 12( درجـة وادنـى درجـات المجموعـة الـدنيا )20( طالبـا وطالبـة، وبلغـت اعلـى درجـات المجموعـة العليـا )25والدنيا )
 حسبت مستوى الصعوبة وقوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وكاآلتي: 

 ( 0.80ـ 0.32مستوى الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تتراوح بين ): بعد حساب مستوى الصعوبة . أ
 (.0.52، 0.32: بعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تتراوح بين )قوة تمييز الفقرات . ب
 فعالية البدائل المخطوءة:  ج.
( لــذا ابقــت 0.28-ـ  0.04-ختبــار وجــدانها تتــراوح بــين )عنــد حســاب فعاليــة البــدائل المخطــوءة لكــل فقــرة مــن فقــرات اال 

 الباحثة البدائل من دون تغيير.
 :  ثبات االختبار

لحساب ثبات االختبار استعملت الباحثة تحليل التباين باستعمال معادلة الفا كرونباك، اذ تعد من اكثر الطـرق شـيوعا اذ  
هــذه الطريقــة علــى حســاب االرتبــاط بــين درجــات فقــرات االختبــار جميعهــا علــى تمتــاز بتنســيقها وامكانيــة الوثــوق بنتائجهــا، وتعتمــد 

اعتبـار ان كـل فقـرة عبـارة عـن مقيـاس بذاتـه ويؤشـر معامـل ثبـات االختبـار التحصـيلي علـى اتسـاق اداء األفـراد أي التجـانس بــين 
 (355-2005/354االختبار. )عودة فقرات االختبار وتعطي هذه الطريقة الحد األعلى الذي يمكن ان يصل اليه معامل ثبات 

( طالبـا وطالبـة 50وقد تم حساب ثبات االختبـار بطريقـة الفـا كرونبـاك علـى درجـات العينـة االسـتطالعية البـالغ عـددهم ) 
( وهو ثبـات يمكـن مـن خاللـه االعتمـاد علـى االختبـار لتحقيـق اغـراض 0.74فكانت قيمة معامل ثبات اختبار اختبار التحصيل )

 هذا البحث.
 : تطبيق اداة البحث

عــن االختبــار،  لإلجابــة( وهــو الوقـت الــذي اعطــي للعينــة األساسـية 26طبقـت الباحثــة اختبــار التحصـيل بمتوســط وقــت ) 
 وقد اشرفت الباحثة بنفسها على تطبيقه من اجل المحافظة على سالمة سير االختبار. 25/2/2011وذلك بتاريخ 

 
 

                                                           
 1300 وقت اول طالب + وقت ثاني طالب +... الخ   

 = دقيقة 26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــ = متوسط الوقت 
 50   مجموع الطلبة  
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الصــحيحة لكــل فقــرة مــن  لإلجابــةة اجابــات الطلبــة علــى اســاس اعطــاء درجــة واحــدة :  صــححت الباحثــطريقــة تصــحيح االختبــار
غير الصحيحة، وقد عوملت الفقرات المتروكة والفقرات التي وضـعت لهـا اكثـر مـن اجابـة معاملـة  لإلجابةفقرات االختبار وصفرا 

( 19والـــدنيا )صـــفرا( فكانـــت الدرجـــة ) ( درجـــة20) لالختبـــارالفقـــرات غيـــر الصـــحيحة وعلـــى هـــذا األســـاس كانـــت الدرجـــة العليـــا 
( بوصفها ادنى درجة بالنسبة لدرجات طلبة قسم اللغة العربية كليات التربية /ابن رشد، والتربية للبنـات، 8بوصفها اعلى درجة و)

جات طلبـة ( بوصفها ادنـى درجـة بالنسـبة لـدر 5( بوصفها اعلى درجة، و)17والتربية /الجامعة المستنصرية، بينما كانت الدرجة )
 قسم اللغة العربية كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصرية.

 الوسائل األحصائية: 
 ( 1979/340.معادلة القدرة التمييزية: لحساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات اختبار النحو. )ابو لبدة 1
 (75/ 1981.معادلة صعوبة الفقرة: لحساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار. )الزوبعي 2
 ( 1985/125.معادلة فعالية البدائل غير الصحيحة: الستخراج البديل غير الفعال في اختبار التحصيل. )عودة 3
لمعرفــــة درجــــة التوافــــق بــــين الخبــــراء فــــي صــــالحية فقــــرات اختبــــار التحصــــيل واألهــــداف الســــلوكية. )منســــي : 1.مربــــع كــــا4

1989/362) 
 (2001/711اختبار التحصيل. )زيتون .معادلة الفا كرونباك: الستخراج ثبات5
 (2004/45.االختبار التائي لعينة واحدة: للتعرف على مستوى تحصيلهم في هذه المادة. )البلداوي6
ق بين كليات التربيـة وكليـة التربيـة األساسـية فـي مقيـاس االتجـاه وفـي ر .االختبار التائي لعينتين مستقلتين: للتعرف على الف7

 (1977/260بياتي وآخر اختبار التحصيل. )ال
 نتائج البحث

  اوال: عرض النتائج 
. للتحقـــق مــــن الفرضــــية االولــــى )ال يوجــــد فـــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين المتوســــطين الحســـابي النظــــري للعينــــة الواجــــدة فــــي 1 

 التحصيل(.
 (5استعملت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة الذي اظهرت نتائجه بحسب ما موضحة في جدول )

 (5جدول )
 القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات عينة البحث في اختبار التحصيل

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النظري

االنحراف 
 درجة الحرية المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة 0.05 1.96 18.12 189 19.3 10 82.12 190

( 96.1( اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )18.12( ان القيمــة التائيــة المحســوبة )5بــين مــن النتــائج المعروضــة فــي جــدول )يت 
( ممــا يـدل علـى وجــود فـرق لصــالح المتوسـط الحسـابي للعينــة ألنـه اكبــر مـن المتوسـط النظــري أي لـدى افــراد 189بدرجـة حريـة )

 العينة جميعا تحصيل جيد.
لثانيــة )ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصــائية بــين متوســط كليــات التربيــة مــن جهــة ومتوســط كليــة التربيــة . للتحقــق مــن الفرضــية ا2

االساســية مــن جهــة اخــرى فــي متغيــر التحصــيل( اســتعملت الباحثــة االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين الــذي اظهــرت نتائجــه 
 (6بحسب ما موضحة في جدول )
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 (6جدول )
 جدولية لدرجات عينة البحث في اختبار التحصيل بحسب متغير الكلياتالقيمة التائية المحسوبة وال

الوسط  اسم الكلية
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الحرية العدد المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 140 3.01 13.60 كليات التربية
 دالة 0.05 1.96 6.08 188

 50 2.69 10.66 كلية التربية األساسية

 
( 188( بدرجة حرية )1.96اكبر من القيمة التائية الجدولية ) (6.08ان القيمة التائية المحسوبة ) (6يتبين من جدول ) 

( ممــا يــدل علــى وجــود فــرق ذو داللــة احصـائية فــي اختبــار التحصــيل فــي مــادة النحــو لصــالح متوســط 0.05عنـد مســتوى داللــة )
 من متوسط كلية التربية األساسية.كليات التربية ألنه اكبر 

 : ثانيا: تفسير النتائج
 فيما يتعلق بالهدف االول فقد اظهرت النتائج ان تحصيل افراد العينة جيد وذلك بسبب: 

 التزام طريقة تدريس مناسبة واسلوب مالئم ومستوى الطلبة.  .1
 ط النطق وحسن األداء.شعور الطلبة باهمية هذه المادة في دراسة المواد األخرى فهو وسيلة لضب .2

وفيما يتعلق بالهدف الثاني فقد اظهرت النتائج وجود فرق في التحصيل بين افراد العينة لصـالح كليـات التربيـة، ويعـود ذلـك  
 لألسباب اآلتية: 

نظــام قبــول الطلبــة لقســم اللغــة العربيــة فــي كليــات التربيــة يكــون مــن ذوي المعــدالت الجيــدة و بحســب رغبــتهم ودروس  .1
اضــلة، امــا فــي كليــة التربيــة األساســية يكــون قبــول الطلبــة مــن ذوي المعــدالت المتوســطة و بحســب المجمــوع الكلــي المف

 للمواد.
اعـداد الطلبــة وتهيئـتهم فــي كليـات التربيــة يختلــف عـن كليــة التربيـة األساســية مــن حيـث التــدريس وطرائقـه، ففــي كليــات   .2

المـدارس االعداديـة والثانويـة، فضـال عـن ان الطالـب يبـذل قصـارى  التربية يعد الطلبة بوصفهم مدرسين لغـة عربيـة فـي
جهده وكذا استاذ المادة يرمي بثقله على هذه المادة بوصفها األسـاس فـي التخصـص والتـدريس بهـا بعـد تخـرج الطالـب، 

 اما في كلية التربية األساسية فيعد الطلبة بوصفهم معلمين جامعيين في المدارس االبتدائية.
الدراسة في كليات التربية يكون عاما دراسيا كامال للمواد جميعهـا، امـا فـي كليـة التربيـة األساسـية يكـون فصـال ان نظام  .3

 دراسيا واحد )نظام الكورسات( مما قد يؤدي الى ملل الطلبة من االمتحانات المتكررة ونسيان مادة الفصل األول.
 .ضيق الوقت التمام مفردات المنهج بوجود نظام الكورسات  .4

 الفصل الخامس
 اوال: االستنتاجات: 

 مستوى الطلبة عينة البحث جيد بشكل عام. .1
 ارتفاع مستوى تحصيل الطلبة في النحو في كليات التربية وانخفاضه في كلية التربية األساسية  .2

 ثانيا: التوصيات: 
 كل وحدة دراسية.تضمين منهاج النحو في كليات التربية والتربية األساسية باهداف تدريس كل موضوع او  .1
قيام وزارة التعليم العالي بتوحيد المناهج الدراسية بين كليات التربية والتربية األساسية من حيث عـدد المـواد بـين األقسـام  .2

 المتشابهة وعدد وحدات كل مادة في األسبوع.
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يات التربية األساسـية واعـداد نظام الكورسات في كل بإلغاءتوحيد نظام القبول في هذه الكليات ونظام الدراسة فيها وذلك  .3
الطالــب مهنيـــا وعلميـــا وتربويـــا متخصصـــا فـــي المـــدارس االعداديـــة والثانويـــة لكونـــه درس فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة ألربـــع 
ســنوات وتخــرج حــامال البكلوريــوس، فالطالــب واحــد والمــواد واحــدة واألســتاذ واحــد، امــا المــدارس االبتدائيــة فيوكــل اليهــا 

 ين والمعلمات.خريجو معاهد المعلم
رفــع معــدالت القبــول فــي قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة األساســية لكــي يخــرج القســم معلمــين ذوي كفــاءة عاليــة فــي  .4

 تخصصهم.
 ثالثا: المقترحات: 

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مواد اخرى في قسم اللغة العربية كالصرف والعروض وغيرها. .1
 ة للدراسة الحالية تأخذ بالنظر متغير الجنس.اجراء دراسة مماثل .2
اجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة لمعرفــة العالقــة بــين التحصــل واالتجــاه فــي معاهــد المعلمــين والمعلمــات نحــو اللغــة  .3

 العربية او النحو وعالقتها بتحصيلهم.
قتــه بتحصــيلهم فــي الصــف الســادس دراســة مقارنــة بــين اتجاهــات الطلبــة نحــو التخصــص فــي اقســام اللغــة العربيــة وعال .4

 االعدادي.
 المصادر

 ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.4، طالقياس النفسي والتربوي، (1981احمد، محمد عبد السالم ) -1
 دار الشباب للطباعة، القاهرة.، طرق تعليم اللغة، (1979احمد، محمد عبد القادر ) -2
 بغداد.، 1المقدمة، ج ،ابن خلدون، عبد الرحمن، )د، ت( -3
 ، منشورات جامعة دمشق.القياس والتقويم في التربية الحديثة، (1997امطانيوس، ميخائيل ) -4
 الجمعي والمعلم العربي، مطبعة عمان. مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي للطالب، (1979ابو لبدة، سبع محمد ) -5
 ، عمان، األردن.2ط ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، (1982ابو مغلي، سميح ) -6
، مركـز والنفسية واالجتماعيـة والرياضـية االحصاء التطبيقي في مجال البحوث التربوية، (1999باهي، مصطفى حسين) -7

 الكتاب للنشر، مصر.
ـــل، (2004البلـــداوي، عبـــد الحميـــد عبـــد المجيـــد ) -8 ، دار الشـــروق للنشـــر 1طاالحصـــائي،  اســـاليب البحـــث العلمـــي والتحلي

 األردن.والتوزيع، عمان، 
، مطبعـة االحصاء الوصفي واالستداللي في التربيـة وعلـم الـنفس ،(1977البياتي، عبد الجبار توفيق، وزكريا اثناسـيوس ) -9

 مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد. 
عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد  :، شرح وتعليقسر الفصاحة، (1969الخفاجي، عبد اهلل بن محمد سعيد بن سنان ) -10

 يح واوالده، األزهر.علي صب
 ، دار الكتاب العربي، بيروت.1، جعيون األخبار، (1925هـ )276الدينوري، اب محمد عبد اهلل بن مسلم ت/ -11
مشكلة ضعف طلبة اقسام اللغة العربية فـي االعـراب فـي كليـات التربيـة فـي بغـداد ، (2003الزوبعي، رجاء عبد الكاظم ) -12

 نشورة، كلية التربية للبنات، بغداد.، رسالة ماجستير غير ماسبابها وعالجها
، دار الكتـب للطباعـة والنشـر ـجامعة الموصــل، االختبـارات والمقـاييس النفسـية، (1981الزوبعـي، عبـد الجليـل وآخـرون ) -13

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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 الم الكتب.، ع2، الكتاب الثاني، ط2مجلد ، تصميم التدريس رؤية منظومية، (2001زيتون، حسن حسين ) -14
تقويم مستوى طلبة اقسام اللغة العربية لكليات التربيـة فـي الجامعـات العراقيـة فـي ، (1989السامرائي، حاتم طه ياسـين ) -15

 ، كلية التربية األولى، رسالة ماجستير.قواعد اللغة العربية، جامعة بغداد
ى لــدى طلبــة اقســام اللغــة العربيــة فــي مشــكالت اســتخدام اللغــة العربيــة الفصــح، (2005السـلطاني، احمــد يحيــى حســن ) -16

 جامعة بابل، كلية التربية األساسية، رسالة ماجستير.، كليات التربية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة
 ، بيروت.اخبار النحويين البصريين، (1936السيرافي، ابو سعيد الحسن بن عبد اهلل ) -17
طلبة اقسام اللغة العربية لكليات التربية في الجامعات العراقية تقويم مستوى تحصيل ، (2005العادلي، محمد جاسم جفات) -18

 غير منشورة، كلية التربية ابن رشد.  رسالة ماجستيرفي البالغة، 
مستوى طلبـة قسـم اللغـة العربيـة فـي كليـة التربيـة االساسـية فـي تحليـل النصـوص االدبيـة، ، (2005العيساوي، سيف طارق) -19

 ة التربية االساسية في جامعة بابل.غير منشورة، كلي رسالة ماجستير
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة.فصول في فقه العربية، (1987عبد التواب، رمضان ) -20
 ، المكتبة العصرية، بغداد.1، طفصول في اللغة والنقد، (2004العزاوي، نعمة رحيم )  -21
 عة الوطنية، جامعة اليرموك.، المطب1، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية، (1985عودة، احمد سليمان ) -22
 ، األردن.3دار اآلمال للنشر والتوزيع، ط، القياس والتقويم في العملية التدريسية، (2005احمد سليمان، ) -23
، مجلـة التربيـة المسـتمر، مركـز تــدريب قواعـد اللغـة العربيـة، اهميتهـا ومشـكالت تعلمهـا، (1982غلـوم، عائشـة عبـد اهلل ) -24

 .8، سنة 5الخليج العربي، عقيادات تعلم الكبار لدول 
 .وزارة الثقافة والفنون، بغداد، نحو عربية سليمة، (1988القيسي، نوري حمودي ) -25
 .، طبعة المجمع العلمي، مصر المالئكةفصول في اللغة العربية، (2003مطلوب، احمد ) -26
 .1ج، التعريب وتهيئة الكتاب المنهجي، مجلة الضاد، (1988جميل ) -27
، دار المعرفــة الجامعيــة، كليــة التربيــة، االحصــاء والقيــاس فــي التربيــة وعلــم الــنفس، (1989لــيم )منسـي، محمــود عبــد الح -28

 جامعة االسكندرية.
 ، عمان، األردن.2، طالموجه العملي لمدرسي اللغة العربية، (1972الهاشمي، عابد توفيق ) -29
، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر، لدينيــةاساســيات تعلــيم اللغــة العربيــة والتربيــة ا، (1981يــونس، فتحــي علــي، وآخــرون ) -30

 القاهرة.
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 االختبار التحصيلي لطلبة عينة البحث بصورته النهائية 
 )زيد كاتب بحثا( تعرب كلمة )كاتب( في الجملة السابقة:  .1

 بـ.اسم مفعول ج. صفة مشبهة د. اسم فعل لآ.اسم مفعو 
 : . نجد الصفة المشبهة في كلمة2

 . عظيم د. عالم آ. رحمن ب. غفور ج
 . جملة التعجب هي: 3

 آ. ما اشجع عليا ب. ما مفهوم السؤال ج. ما مضياع الشجاع حقه د. ما عارف زيد األمر.
 . )نعم الرجل زيد( كلمة )نعم(: 4

 فعل ب. حرف ج. فعل ذم د. فعل مدح اسمآ. 
 : . )كال وكلتا( هما5

 جمعآ. ملحقتان بالمثنى ب. ملحقتان بالجمع ج. مثنى د. 
 . )قرأت الكتاب حتى الهوامش( تعرب )حتى( في الجملة السابقة: 6

 آ. حرف جر ب. حرف ابتداء ج. حرف عطف د. اداة نصب 
 في اآلية الكريمة:  الذين انعمت عليهم " تعرب كلمة )صراط( صراط. قال تعالى " اهدنا الصراط المستقيم 7

 آ. توكيدا ب. بدال ج. نعتا د. معطوفا
 المدرسة( اثر االضافة على االسم المضاف هنا هو:  رسومد. )حضر 8

 آ. جر المضاف المضاف اليه ب. حذف التنوين ج.حذف النون د. الحذف والقلب
 . أي من األلفاظ اآلتية تدل على الجهة: 9

 آ.وراء ب. قبل ج. بعد د. مع 
 . )يعجبني انك قادم( حكم همزة )ان( هو: 10

 ج. جواز األمرين د. جواز الفتحآ. وجوب الكسر ب. وجوب الفتح 
 : . يكون األسم الواقع بعد )ال( النافية للجنس11

 آ. مرفوعا ب. مكسورا ج. منصوبا د. غير عاملة
 : . جملة المفعول المطلق هي12

 آ. يوم االجمعة يوم مبارك ب. ضربت ابني تأديبا
 ج. ضربت زيدا ضربا د. ضرب زيد عمرا 
 : عدون( تعرب كلمة )هيهات( في اآلية الكريمة. قال تعالى )هيهات لما تو 13
 آ. اسما ب. حرفا ج. فعال د. اسم فعل 
 . قال تعالى )واذ قال يوسف ألبيه( تعرب كلمة )ألبيه(: 14

 آ. مجرورة عالمة جرهاالكسرة 
 ب.مجرورة عالمة جرها الياء ألنها مثنى  
 ج. مجرورة عالمة جرها الياء ألنها من األسماء الستة  

 مجرورة عالمة جرها كسرة مقدرة على الياءد. 
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 : .قال تعالى )صراط الذين انعمت عليهم( تعرب كلمة )الذين(اسم15
 آ. مجرور عالمة جره الفتحة ب. مبني على الفتح 

 ج. ممنوع من الصرف د. منصوب عالمة نصبه الياء
 .في األفعال الناقصة اآلتية فعل واحد ال يتصرف هو: 16

 ج. ظل د. ليس آ. امسى ب. اصبح
 : . قال تعالى )اذا السماء انشقت( تعرب كلمة السماء17

 آ. فاعال بفعل محذوف ب. مبتدأ مرفوعا ج. خبرا مرفوعا د. نائب فاعل مرفوعا
 .قال تعالى )وجاؤوا اباهم عشاء يبكون( تعرب كلمة )عشاء(في اآلية الكريمة: 18

 مفعوال ألجله آ.مفعوال مطلقا ب. مفعوال به ج. مفعوال فيه د. 
 . قال تعالى )اشتعل الرأس شيبا( تعرب كلمة )شيبا( في اآلية الكريمة: 19

 آ. تمييزا ب. حاال ج. توكيدا د. نعتا
 . )ما جاءني من احد( جاء الحرف )من( في هذه الجملة: 20

 آ. للتبعيض ب. زائدا ج. لبيان الجنس د. آلبتداء الغاية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


