دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم
اﻝﻨﺤوﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس
اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
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ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ  -اﺒن رﺸد
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد

ﺨﻼﺼﺔ اﻝﺒﺤث
ﻴرﻤﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻵﺘﻴﺔ:

 .١ﻫل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺒول
ﺘرﺒوﻴﺎً؟
 .٢ﻫل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً؟

 .٣ﻫل ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم
اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم.
وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤرﻤﻰ اﻝﺒﺤث اﺨﺘﺎرت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﺸﻤﻠت ) (١٩٦ﻤﻌﻠﻤﺎً وﻤﻌﻠﻤﺔ ﻴﻤﺜﻠون ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ )(%١٠
و ) (٦٨٨٨ﺘﻠﻤﻴذاً وﺘﻠﻤﻴذة ﻴﻤﺜﻠون ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ ) (%٥ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﻤدارس ﻤدﻴرﻴﺎت ﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺎن
ﻫوﻻء ﻫم ﻤن اﻝﺘﻼﻤذة اﻝذﻴن ﻴﻘوم ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬم ﻤﺎدة اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
وﻝﻘﻴﺎس اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﺘﻼﻤذة ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ أﻋدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴن ﺘﺤﺼﻴﻠﻴن اﻻول ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴن واﻵﺨر
ﻀم) (٥٥ﻓﻘرة ﺘﻘﻴس ) (٢١ﻤﻔﻬوﻤﺎً ﺘﺄﻜدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن ﺼدق اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺜﺒﺎﺘﻪ واﺴﺘﺨرﺠت اﻝﻘوة اﻝﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ
ﻝﻠﺘﻼﻤذة ّ
ﻝﻔﻘراﺘﻪ وﻤﻌﺎﻤل ﺼﻌوﺒﺘﻬﺎ.
وﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺎﺌﻲ ﻝﻌﻴﻨﺔ واﺤدة وﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون أﺴﻔرت اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
اﻵﺘﻴﺔ
 .١ﻴﻘل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً.
 .٢ﻴﻘل ﻤﺴﺘوى اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً.
 .٣ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم.
وﻓﻲ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث اﺴﺘﻨﺘﺠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎن ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ
ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻗد أﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم.
أوﺼت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌدد ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺘﻌرف ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم
واﻗﺘرﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﺠراء دراﺴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ّ
اﻝﻨﺤوﻴﺔ .
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ABSTRACT
The research is best represented from the following questions:
Is the acquiring degree of male and female Arabic six primary school teachers to the syntactic
?concepts Educationally accepted
Is the acquiring degree of male and female students to the syntactic concepts Educationally
?accepted

Is there any relation between the degree of Arabic teachers acquisition to the syntactic
concepts in the six primary school and their students in the same class to the same concepts.
To achieve the aim of the study , (196) male and female teachers have been chosen randomly
represent 10% from the popula(on and (6888) male and female students represent 5% from the
population divided on the schools and Education sectors in Baghdad , those are the students that
the sample teachers of the study teach them Arabic subjects.
To measure Teachers and students acquisition of the syntactic concepts the researcher has
been made two achievement tests, the first is for teachers and the second is for students . The test
contained (55) item measure (21) concept. The validity and the reliability of the test have been
checked. The discrimination and Difficulty test items have been found.
T. test and Person correlation formula have been used by the researcher .
The Major findings of this research are;
1. The degree of Arabic teachers acquisi(on to the syntac(c concepts lower from the level
that is educationally accepted.
2.The acquisi(on degree of six primary school students to the syntac(c concepts lower from the
level that is educationally accepted .
3. There is strong rela(on between the degree of teachers acquisi(on and the degree of their
students acquisition.
In the light of the above findings the researcher concludes that the lowering in the degree
of Arabic teachers acquisition of the syntactic concepts of six primary school affect negatively on
their students acquisition in the same class to the same concepts.
The researcher recommended to the importance of taking care from the scientific level of
Arabic teachers.
In competition, the researcher suggested making a number of studies such as those that aim
at knowing the degree of Arabic teachers acquisition to the syntactic concepts in the secondary
school.

اﻝﻔﺼل اﻷول
: ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث
 إذ...  وﻝوﻻﻩ ﻝﺠﻬل أﺼل اﻹﻓﺎدة، ﺒﺎﻝﻨﺤو ﻴﺘﺒﻴن أﺼول اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻴﻌرف اﻝﻔﺎﻋل ﻤن اﻝﻤﻔﻌول واﻝﻤﺒﺘدأ ﻤن اﻝﺨﺒر
. ﻓﻲ ﺠﻬﻠﻪ اﻻﺨﻼل ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻫم ﺠﻤﻠﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻴذﻜر أﻴﻀﺎً أن ﻗواﻋد اﻝﻨﺤو وأﺼوﻝﻪ ﻗد وﻀﻌت ﻋﻨدﻤﺎ " ﺨﺸﻲ أﻫل اﻝﻌﻠوم أن ﺘﻔﺴد، ﻫﻜذا ﻴﻔﻬم اﺒن ﺨﻠدون اﻝﻨﺤو
( ٥٤٦ – ٥٤٥ ص، م١٩٧٨ ،  ) اﺒن ﺨﻠدون. "  ﻓﻴﻐﻠق اﻝﻘرآن واﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻬوم... ًﺘﻠك اﻝﻤﻠﻜﺔ – أي اﻝﻨﺤو – رأﺴﺎ

وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺤو ودورﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﻬم واﻷﻓﻬﺎم  ،إﻻ أن اﻝﻨﺤو ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أﻋﻘد اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ .
ﻓﺎﻝﺸﻜوى ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻨﺤوﻫﺎ ﺘﻤﻸ اﻵذان واﻝﻀﻴق ﺒﺎﻝﻨﺤو ﻤﻸ اﻝﻤﺸﺎﻋر  ،واﻝﺼﻴﺤﺎت ﺘﻨطﻠق ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ
أﺘﺴﺎﻋﻪ ﺘﺸﻜو ﻜﺜرة اﻷﻏﻼط اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤون ﻓﻲ أﺤﺎدﻴﺜﻬم وﻗراءاﺘﻬم وﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬم  ) .ﻋﺒﺎدة  ،١٩٨٧ ،ص(٧
أن ظﺎﻫرة اﻝﻀﻌف ﻓﻲ اﻝﻨﺤو أﻤر ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أﻨﻜﺎرﻩ أو أﻫﻤﺎﻝﻪ  ،وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻠﺤظﻪ ﺒﺄدﻨﻰ اﺴﺘﻤﺎع  ،وﺒﺄﻴﺴر ﻨظرة اﻝﻰ
اﻝﺠﻤل واﻝﻌﺒﺎرات اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ  ،وﻝﻌل اﻷﻤر اﻝﻤﻔﺠﻊ أن ﺘرى ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻤﻨﺘﺸرة  ،ﺤﺘﻰ ﺒﻴن ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ﻓﻜﻴف ﺒﻬﺎ ﺒﻴن
أوﺴﺎط اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ) .اﻝﺒﺠﺔ ١٩٩٩ ،م  ،ص(٢٥١ – ٢٤٩
ﻝﻘد أﻜدت ﻫذا اﻝﻀﻌف اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤـن ﻤﺜـل دراﺴـﺔ )اﻝﻤﺸـﻬداﻨﻲ  (٢٠٠٣ ،اﻝﺘـﻲ أﻜـدت ﺘـدﻨﻲ ﻤﺴـﺘوى
اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻨﺤوي ﻝﺨرﻴﺠﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤدﻴﻨـﺔ ﺒﻐـداد إذ ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـط اﻝﺘﺤﺼـﻴل اﻝﻨﺤـوي ) ٧٤و  (٣٩وﻫـو أﻗـل ﻤـن
درﺠﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺼﻐرى ). (%٥٠
وﻗد ﺒﻴﻨت دراﺴﺔ ﻜﺒﺔ ) (١٩٨٨أن ﻀﻌف طﻠﺒـﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻤﺘوﺴـطﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨﺤـو ﻴﻌـود ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ اﻷﺴـﺎس اﻝـﻰ ﻀـﻌف ﻓـﻲ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝم ﻴﺘم ﻋﻼﺠﻪ .
وﻴرﺠﻊ اﻝﻤﺴؤﻝون ﻋن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺘﻼﻤذة ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻰ أﺴﺒﺎب ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ
ﻀﻌف اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف  ،إذ أن اﻝﻨﺤو ﻴظل ﻝدﻴﻬم درﺴﺎً ﺼﻌﺒﺎً دﻗﻴﻘـﺎً واﺴـﻌﺎً ) .اﻝﻬﺎﺸـﻤﻲ ،
١٩٧٢م (٢٠ ،
ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻷﺘﻲ  " :ﻫل ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﺔ ﺒﻴن اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ
ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ٕواﻤﺘﻼك ﻤﻌﻠﻤﻴﻬم ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ".

أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ :
اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻫــﻲ رﻤــز ﻜﻴﺎﻨﻨــﺎ اﻝﻘــوﻤﻲ  ،وﻋﻨ ـوان ﻝﺸﺨﺼــﻴﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴ ـﺔ  ،وﻤوﺤــدة ﻝﺸــﻤﻠﻨﺎ ،وﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻝﻜﻠﻤﺘﻨــﺎ  ،وﻤوﺤــدة
ﻝﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ وﻤﺎ ﺘزال اﻝراﺒط اﻝذي ﻴرﺒط اﻷﻤﺔ وﻴﺠﻤﻊ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﻪ اﻝﻠﻘﺎء واﻝﺘﻔﺎﻫم اﻝﻰ ﺠﺎﻨب ذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺘودع ﺘراث اﻤﺘﻨﺎ
 ،واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻨﺎ ﻤن اﻝﻀﻴﺎع  ،وﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ ﻤن اﻝذوﺒﺎن ) .اﻝﺴﻴد ١٩٨٨ ،م  ،ص(٢٥٥
واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤظﺎﻫر اﻝﻜون واﻝﺤﻴﺎة ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ  ،وأﻝوان اﻝﻨﺸﺎط ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻓﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺘدرﻴﺴﻬﺎ – ﺒﻤﺎ
أﻨﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻻم واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ – ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎً ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻴﺎة ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠم  .ﺘﻤﻜن ﻝﻪ إﻨﻤﺎء ﻗد راﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻠوغ
وﻤﺜل ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ طﻴﺒﺔ ﺴﻌﻴدة ) .أﺒو ﻤﻐﻠﻲ ١٩٨٦ ،م ،ص(٤
أﻫداف ﺴﺎﻤﻴﺔ ُ

ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺎدة ﻜﻔﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ أﻫم ﻤﺎدة ﻓﻲ ﺠدول اﻝدروس اﻝﻴوﻤﻴﺔ  ،وﻫـﻲ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب
أن ﺘﻨﺎل اﻫﺘﻤﺎم ﻜل ﻤدرﺴﺔ وﻜل ﻤﻌﻠم  ،وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻜون أﻫم اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ  .ﻷن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ
ﻴﺸرح ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻜل ﻋﻠم ﻤن اﻝﻌﻠوم أو ﻓن ﻤن اﻝﻔﻨون  ،وﺒﻬﺎ ﻴﻔﻜر وﻴﻔﻬم  ،وﺒﻬﺎ ﻴﺤﺎول ﺘﻔﻬﻴم ﻏﻴرﻩ ﻤﺎ ﻴﺸﺎء .
وﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎون ﻓروع اﻝﻠﻐﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻤـن ﻨﺤـو وﺼـرف وأدب وﺒﻼﻏـﺔ وﻗـراءة وﺨـط وﺘﻌﺒﻴـر ...
وﺘﺘراﺒط ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف .وأن ﻜﺎن دور اﻝﻨﺤو ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻔوق أﻗراﻨﻪ  ،ﻷﻨﻪ ﻤﺘﺼل ﺒﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ،
وﻻﻤراء ﻓﻲ أن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ  ،واﻝﺠﻤﻠﺔ أﺴﺎس ﻴﺠب أن ﻴﺴﺒق ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﻤﺎ ﻤن ﺒﺤوث ،ﻤﺜل ﺒﺤوث اﻝﺠﻤﺎل  ،أو اﻝﺨﻴﺎل
 ،ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن أي ﺒﻨﺎء  ،ﻻ ﻴﻨظر ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻠﻪ إﻻ ﺒﻌد اﻻطﻤﺌﻨﺎن اﻝﻰ إﻗﺎﻤﺘﻪ  ،ﻤدﻋوم اﻷﺴﺎس  ،ﺴﻠﻴم اﻝﺘرﻜﻴب .
وﻴﻌد اﻝﻨﺤو أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻤدرﺴﻴﺎً ﺒﻘواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻝﻠﻐﺔ  ،ذﻝك ﻷن ﻝﻜل ﻝﻐﺔ ﻤـن اﻝﻠﻐـﺎت اﻝﺤﻴـﺔ ﻗواﻋـد
ﺘﺤﻔظﻬﺎ ﻤن اﻝﻔﺴﺎد ) .ﻓﺎﻴد ١٩٧٥ ،م  ،ص(١٧٩
وﻗد أﻓﺎض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻜﺜﻴ ارً ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺤو وﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻬذا اﻹﻤـﺎم اﻝﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻴﻘـول  )) :ﻻ أﺴـﺎل ﻤـن ﻤﺴـﺎﺌل اﻝﻔﻘـﻪ إﻻ
أﺠﺒـت ﻋﻨﻬــﺎ ﻤـن ﻗواﻋــد اﻝﻨﺤــو (( وﻨﺠـدﻩ ﻴــذﻫب اﻝـﻰ أﺒﻌــد ﻤــن ذﻝـك ﻓﻴﻘــول  )) :ﻤـن ﺘﺒﺤــر ﻓــﻲ اﻝﻨﺤـو أﻫﺘــدى اﻝـﻰ ﻜــل اﻝﻌﻠــوم
(().ﻴﺎﻗوت١٩٨١ ،م  ،ص (١٧٧واﻝواﻗﻊ أن أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻘواﻋـد اﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﺘـﺄﺘﻲ ﻤـن أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ ذاﺘﻬـﺎ  ،ﻓـﻨﺤن ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻘـرأ
ﻗراءة ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷﻏﻼط وﻻ ﻨﻜﺘب ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ  ،وأن اﻝﻐﻠط ﻓﻲ اﻷﻋراب ﻴؤﺜر ﻓـﻲ
ﻨﻘل اﻝﻤراد اﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ) .اﻝدﻝﻴﻤﻲ ٢٠٠٤ ،م  ،ص(٢٥
وﺒﻬذا ﻗﺎل ﺤﻤﺎد ﺒن ﺴﻠﻤﻰ  )) :ﻤﺜل اﻝذي ﻴطﻠب اﻝﺤدﻴث وﻻ ﻴﻌرف اﻝﻨﺤو ﻜﻤﺜل اﻝﺤﻤﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺨﻼة ﻻ ﺸﻌﻴر ﻓﻴﻬﺎ (( .
وﻹﺒراﻫﻴم ﺒن ﺨﻠف اﻝﺴﻬراﻨﻲ :
اﻝﻨﺤـــــــــــو ﻴﺼـــــــــــﻠﺢ ﻤـــــــــــن ﻝﺴـــــــــــﺎن اﻷ ﻝﻜـــــــــــن

واﻝﻤـــــــــــــــــــرء ﺘﻜرﻤـــــــــــــــــــﻪ إذا ﻝـــــــــــــــــــم ﻴﻠﺤـــــــــــــــــــن

ٕواذا طﻠﺒــــــــــــــــت ﻤــــــــــــــــن اﻝﻌﻠــــــــــــــــوم أﺠﻠﻬــــــــــــــــﺎ

ﻓﺄﺠﻠّﻬـــــــــــــــــــﺎ ﻤﻨﻬـــــــــــــــــــﺎ ﻤﻘـــــــــــــــــــﻴم اﻷﻝﺴـــــــــــــــــــن

وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺒن ﺒﺸﺎر :
رأﻴــــــــت ﻝﺴــــــــﺎن اﻝﻤــــــــرء آﻴــــــــﺔ ﻋﻘﻠــــــــﻪ

وﻋﻨواﻨـــــــــﻪ ﻓـــــــــﺄﻨظر ﺒﻤـــــــــﺎذا ﺘﻌﻨـــــــــون ؟

وﻻ ﺘﻌـــــــــد إﺼـــــــــﻼح اﻝﻠﺴـــــــــﺎن ﻓﺈﻨـــــــــﻪ

ﻴﺨﺒــــــــــــــر ﻋﻤــــــــــــــﺎ ﻋﻨــــــــــــــدﻩ وﻴﺒــــــــــــــﻴن

وﻴﻌﺠﺒﻨـــــــــــــﻲ زي اﻝﻔﺘـــــــــــــﻰ وﺠﻤﺎﻝـــــــــــــﻪ

ﻓﻴﺴـــــــﻘط ﻓـــــــﻲ ﻋﻴﻨـــــــﻲ ﺴـــــــﺎﻋﺔ ﻴﻠﺤـــــــن

)اﻷﺸﺒﻴﻬﻲ ٢٠٠٦ ،م  ،ص(٤٦ – ٤٥
وﻗد أﻜد أﺒن ﺠﻨﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺤو ﺒﻘوﻝﻪ  )) :أﻻ ﺘرى أﻨك إذا ﺴﻤﻌت أﻜرم ﺴـﻌﻴد أﺒـﺎﻩ  ،وﺸـﻜر ﺴـﻌﻴداً أﺒـوﻩ  ،ﻋﻠﻤـت ﺒرﻓـﻊ
أﺤدﻫﻤﺎ وﻨﺼب اﻵﺨر اﻝﻔﺎﻋـل ﻤـن اﻝﻤﻔﻌـول  ،وﻝـو ﻜـﺎن اﻝﻜـﻼم ﺸـرﺠﺎً واﺤـداً ﻻﺴـﺘﺒﻬم أﺤـدﻫﻤﺎ ﻤـن ﺼـﺎﺤﺒﻪ (( ) .اﺒـن ﺠﻨـﻲ ،
٢٠٠٣م  ،ص(٨٩
واﻝﻘواﻋد اﻝﻨﺤوﻴﺔ درع ﻴﺼون اﻝﻠﺴﺎن ﻤن اﻝﻐﻠط وﻴﺤﻔظ اﻝﻘﻠم ﻤن اﻝزﻝل وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﺔ اﻝﺤﻜم ودﻗﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ،
وﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﻘرأ أو ﻴﺴﻤﻊ أو ﻴﺘﺤدث ﻓﻬﻤﺎً ﺼﺤﻴﺤﺎً .
)ﻋﺒدة  ، ١٩٧٩ ،ص(٥٢-٥٣
( اﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺤو ﺒﻘوﻝﻪ)) :اﻝﻨﺤو ﻤن اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻘﻠب ﻤن ﺠﺴم اﻻﻨﺴﺎن ،وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ chomskyوﻴﺸﻴر ﻋﺎﻝم اﻝﻠﻐﺔ )
أن ﻨﺘﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ﺤﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎة ﻷي إﻨﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن ﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ﻏﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ﻗﻠب (( ).اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ٢٠٠٨ ،م  ،ص(١٨
وﻴﺤظﻰ ﺘﻌﻠﻴم ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻷن ﺘﻌﻠـﻴم ﻗواﻋـد اﻝﻠﻐـﺔ وﺴـﻴﻠﺔ إﻝـﻰ ﺤـل ﻤﺸـﻜﻠﺔ
ﻀﻌف طﻠﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،وﻴﻤﻜن أن ﺘؤدي إﻝﻰ إزاﻝﺔ اﻝﻌﺠﻤﺔ واﻝﻠﺤن ﻤـن أﻝﺴـﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن  .واﻷدﻋـﺎء ﺒـﺄن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن
ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﻌﻠﻤوا اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن دون أن ﻴﻌرﻓوا ﻗواﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر  ،ﻗول ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻝﻪ أﺴﺎس ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ
 ،ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴر ﺤرﻜﺔ آﺨرﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴر ﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻷﻋراﺒﻴﺔ  ،وﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ ﻤن اﻝﻜﺜرة ﺒﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول أن
ﻨﺘﺼور إﻤﻜﺎن أﻫﺘداء اﻝطﻠﺒﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن دون ﻗﺎﻋدة ﻴدرﺴوﻨﻬﺎ ﻓﺘرﺸدﻫم اﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺤرﻜﺔ اﻷﻋراﺒﻴﺔ  ،واﻝﻤوﻗﻊ اﻝـذي ﺘـرد
ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ ) .اﺴﺘرﺘﻴﺘﻴﺔ  ،د ت  ،ص (١١٠ﻓﺎﻷﻝﻤﺎم ﺒﺎﻝﻘواﻋد ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻷﺴـﻠوب وﺴـﻼﻤﺘﻪ  ،وﻴﻌـﻴن ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻌﻤﺎل
اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﺠﻤل واﻝﻌﺒﺎرات اﺴﺘﻌﻤﺎﻻً ﺼﺤﻴﺤﺎً  ،ﻓﺘﺘﻜون ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻋﺎدات ﻝﻐوﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ) .ﻋﺒد اﻝﻌﺎل  ،د  .ت  ،ص(١٣٤
إن اﻝﻬدف ﻤن دراﺴﺔ اﻝﻨﺤو ﻫو إدراك ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻜﻼم  ،وﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﻘرأ أو ﻴﺴـﻤﻊ أو ﻴﻜﺘـب أو ﻴﺘﺤـدث ﺒـﻪ ﻓﻬﻤـﺎً ﺼـﺤﻴﺤﺎً ،
ﺘﺴﺘﻘر ﻤﻌﻪ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤؤدي أو اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﺘﺘﻀﺢ ﺒﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻷﻓﻜﺎر وﻀوﺤﺎً ﻻ ﻏﻤوض ﻓﻴﻪ وﻻ ﻝﺒس وﻻ إﺒﻬﺎم ﻝدى
اﻝﻤﺘﺤـــدث أو اﻝﻤﺴـــﺘﻤﻊ أو اﻝﻘـــﺎرئ أو اﻝﻜﺎﺘـــب )ﻋﺎﺸـــور  ،واﻝﺤواﻤـــدة ٢٠٠٧ ،م  ،ص ، (١٠٨ – ١٠٧أي ﺘطﺒﻴـــق اﻝﻘواﻋـــد
اﻝﻨﺤوﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤواﻗــف اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬــﺎرات اﻝﻠﻐــﺔ اﻷرﺒﻌــﺔ )ﻤﺠــﺎور ١٩٦٩ ،م  ،ص ، (٣٦٧زﻴــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﺘﻜــوﻴن
ﻋﺎدات ﻝﻐوﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ،وﺘﻌوﻴد اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻗوة اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﻤرﺘب  ،وﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﺔ اﻻﺴـﺘﻨﺒﺎط واﻝﺤﻜـم واﻝﺘﻌﻠﻴـل ،
زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ إﻨﻤﺎء اﻝﺜروة اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﺸﺤذ اﻝﻌﻘل وﺼﻘل اﻝذوق ) .اﺤﻤد ١٩٨٦ ،م  ،ص(٦٧
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ اﻝﻰ أن اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻝﻘواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎول ﻤن ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ ﻗواﻋد
اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف  .أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻘواﻋد اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف واﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺼوات واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ .

أﻤﺎ ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ ﻝﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻓﻘد ﺘﻨﺎول ﻤوﻀوﻋﺎت ﻨﺤوﻴﺔ
ﻓﻘط  .وﻗد زﺨر ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨﺤوﻴﺔ ﺘﻌـد أﺴﺎﺴـﺎً ورﻜﻴـزة ﻤﻬﻤـﺔ ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻌﻠـﻴم ﻗواﻋـد اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤراﺤـل
اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻘﺎدﻤﺔ .
وﻗد ﺠﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻘواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـن ﻤراﺤـل اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﺨﺼوﺼـﺎً ﺘﻌﻠـﻴم
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ إذا أﺜﺒﺘت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠـﺎل أن ﻜﺜﻴـراً ﻤـن اﻝﻀـﻌف واﻝﻌﻴـوب اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬـر ﻓـﻲ ﺘﻌﻠـم اﻝطﻠﺒـﺔ ﻝﻠﻤـواد
اﻝدراﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺘﻌود اﻝﻰ ﻀﻌف ﻝم ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ .ﻝذا ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ وأﻋـداد
ﺒﻌد أﻤراً ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ .
اﻝﺘﻼﻤذة ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼوﺼﺎً ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ّ
ﻴﻌد ﺸﺎﻤﻼً ﻝﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻬـﺎ وﻤﻌﻠﻤﻴﻬـﺎ ﻝﻤـﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠـم ﻤـن دور راﺌـد ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻤﻨﻬـﺎج
إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ّ
وﺘﺤﻘﻴــق اﻷﻫــداف ﻋﻨــد اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــﻴن  .وﻤﻬﻤــﺎ أﺨﺘﻠﻔــت اﻵراء ﺤــول ﻤﺤــور اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﺈن اﻝﻤﻌﻠــم ﻤــﺎ زال وﺴــﻴﺒﻘﻰ رﻜﻴــزة
أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن رﻜﺎﺌز اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
واﻋداد اﻝﻤﻌﻠم اﻋداداً ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻓﺎﻋﻼً ﻏﺎﻴﺔ ﻤن ﻏﺎﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ إذ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺼور ﺘﻌﻠﻴﻤﺎً ﻤﺤﻘﻘﺎً ﻝﻸﻫداف ﻤن دون ﻤﻌﻠم
ﻓﺎﻋل  .وﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻌﻠم اﻝﻔﻌﺎل أن ﻴﻤﺘﻠك ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺘﻨﻌﻜس إﻴﺠﺎﺒﺎً ﻓـﻲ اﻜﺘﺴـﺎب طﻠﺒﺘـﻪ ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم
اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﻴﻨوي ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ .
ﻓﻘــد أﻜــدت اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ارﺘﺒﺎطﻴــﺔ ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜــﻪ اﻝﻤﻌﻠﻤــون ﻤــن ﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل
اﺨﺘﺼﺎﺼــﻬم ودرﺠــﺔ ﻤــﺎ ﻴﻜﺘﺴــﺒﻪ ﺘﻼﻤــذﺘﻬم ﻤــن ﺘﻠــك اﻝﻤﻌــﺎرف وﻓــﻲ ﻤ ـواد دراﺴــﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺴ ـواء أﻜﺎﻨــت ﻤﻔــﺎﻫﻴم أم ﻤﻬــﺎرات أم
اﺘﺠﺎﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
 ،و)ﻝطﻔﻴﺔ١٩٨٢،م( ،و)اﺒو ﺤﻠو  ،وأﺒو اﻝﻬﻴﺠﺎء ١٩٨٣ ،م( )(Benneth 1981وﻤﻴول  .ﻜدراﺴﺎت )اﻝﻌطﺎر١٩٧٥ ،م ( و
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝم ﺘؤﻜد دراﺴﺎت أﺨرى وﺠـود ﻋﻼﻗـﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺒـﻴن ﻤﻌرﻓـﺔ أو ﻓﻬـم أو اﻤـﺘﻼك أو ﺨﺒـرة اﻝﻤﻌﻠـم وﺒـﻴن درﺠـﺔ اﻜﺘﺴـﺎب
(Ango bardi , 1981).اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜدراﺴﺎت )ﻫرﻨﺞ ١٩٦٩ ،م( و)ﻤرﻋﻲ ١٩٧٢ ،م( و
ان وﺠود ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻗـد ﺸـﺠﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ إﺠـراء ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ  ،ﻝﻠﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ
اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ودرﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻴﻴن  .ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺈﻨﻪ ﻝم ﺘﺠـر دراﺴـﺔ – ﺒﺤﺴـب
ﻋﻠم اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ – ﺤﺎوﻝت اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺒﻴن اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ
اﻝﻌراق ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﺨﺼـص ﺘﻔﻴـد اﻝﺠﻬـﺎت اﻝﻤﺴـؤوﻝﺔ ﻝﺘﺤﺴـﻴن ﺘﻌﻠـم وﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻠﻐـﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ .

أﻫداف اﻝﺒﺤث :

ﻴرﻤﻰ ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻵﺘﻴﺔ :
 – ١ﻫل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ إﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً ؟
 - ٢ﻫل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ إﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً ؟
 – ٣ﻫل ﺘوﺠـد ﻋﻼﻗـﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺒـﻴن ﻤﺴـﺘوى درﺠـﺔ اﻜﺘﺴـﺎب ﻤﻌﻠﻤـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﺼـف اﻝﺴـﺎدس اﻻﺒﺘـداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـﺔ
وﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ؟

ﺤدود اﻝﺒﺤث :
ﻴﻘﺘﺼر ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ :
 – ١ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻐداد .
 – ٢ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻐداد .
 – ٣اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻜﺘــﺎب ﻗواﻋــد اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻘــرر ﺘدرﻴﺴــﻪ ﻝﺘﻼﻤــذة اﻝﺼــف اﻝﺴــﺎدس اﻻﺒﺘــداﺌﻲ ﻝﻠﻌــﺎم
اﻝدراﺴﻲ ٢٠١٠ – ٢٠٠٩م ﻓﻲ اﻝﻌراق .

ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت :
Acquisition :أوﻻً  :اﻻﻜﺘﺴﺎب
أﺠﺘﻬد (( .
وأﻜﺘﺴب
أﺼﺎب ،
ﻜﺴب ،
 – ١ﻝﻐﺔ  :ﻋرﻓﻪ اﻝﻔﻴروز آﺒﺎدي )) :
َ
ﺘﺼرف و َ
َ
َ
َ
)اﻝﻔﻴروز آﺒﺎدي ١٩٧٨ ،م  ،ص(١٢٤
 – ٢اﺼطﻼﺤﺎً  :ﻋرﻓﻪ ﻜل ﻤن :
أ – ﻋﺎﻗل ﺒﺄﻨﻪ  )) :إﻀﺎﻓﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺠدﻴدة ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻌﻠم (( .
) ﻋﺎﻗل  ١٩٨٨ ،م ،ص(١٤
ب– ﺸﺤﺎﺘﻪ وزﻴﻨب ﺒﺄﻨﻪ  )) :زﻴﺎدة أﻓﻜﺎر اﻝﻔرد أو ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻪ أو ﺘﻌﻠﻤـﻪ أﻨﻤﺎطـﺎً ﺠدﻴـدة ﻝﻼﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ  ،أو ﺘﻐﻴﻴـر أﻨﻤـﺎط اﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻪ
اﻝﻘدﻴﻤﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻤواً ﻓﻲ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻌﻠم أو اﻝﻨﻀﺞ أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ (( ) .ﺸﺤﺎﺘﻪ وزﻴﻨب ٢٠٠٣ ،م  ،ص(٥٧

 – ٣اﻝﺘﻌرﻴف اﻷﺠراﺌﻲ ﻝﻼﻜﺘﺴﺎب  :ﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ وﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ
اﻝﻤﻌـدﻴن ﻷﻏـراض ﻫـذا
ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺎﺴﺎً ﺒﻌدد اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋن اﺨﺘﺒﺎري اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـﺔ
ّ
اﻝﺒﺤث .

ﺜﺎﻨﻴﺎً  :اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ :
 – ١اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم :
أ – ﻝﻐﺔ ﻋرﻓﻬﺎ )اﺒن ﻤﻨظور(  )) :اﻝﻔﻬم  :ﻤﻌرﻓﺘك اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﻘﻠب  ،وﻓﻬﻤت اﻝﺸﻲء ﻋﻘﻠﺘﻪ وﻋرﻓﺘﻪ (( ) .اﺒن ﻤﻨظور  ،د  .ت
 ،ج ، ١٥ص(٣٥٧
وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎح  )) :ﻓﻬﻤت اﻝﺸﻲء ﻓﻬﻤﺎً وﻓﻬﺎﻤﻴﺔ  :ﻋﻠﻤﺘﻪ  ،وﺘﻔﻬم اﻝﻜﻼم إذا ﻓﻬﻤﻪ ﺸﻴﺌﺎً ﺒﻌد ﺸﻲء ) .اﻝﺠوﻫري ،
د  .ت  ،ج، ٥ص (٢٠٥
ب – اﺼطﻼﺤﺎً ﻋرﻓﻬﺎ ﻜل ﻤن :
) – ١دﻴك وروﺒرت( ﺒﺄﻨـﻪ  )) :ﻜﻠﻤـﺔ أو ﻋﺒـﺎرة ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻝﺘﺼـف ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻷﺸـﻴﺎء أو اﻷﻓﻜـﺎر اﻝﻤﺘراﺒطـﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻤـﻊ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌض (( .
)دﻴك  ،وروﺒرت١٩٩١ ،م  ،ص(٢٢
) – ٢ﻗطﺎﺴﻲ( ﺒﺄﻨﻪ  )) :ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺜﻴرات ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺸﺘرﻜﺔ  ،وﻫذﻩ اﻝﻤﺜﻴرات ﻗد ﺘﻜون أﺸﻴﺎء  ،أو أﺤداﺜﺎً  ،أو أﺸﺨﺎﺼﺎً
 ،وﺘﺴﺘﺨدم اﻷﺴﻤﺎء ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم (( ) .ﻗطﺎﻤﻲ ١٩٩٨ ،م  ،ص(١٥٧
 – ٢اﻝﻨﺤو :
أ – ﻝﻐﺔ ﻋرﻓﻪ )اﺒن ﻤﻨظـور(  )) :ﻨﺤـﺎ اﻝﺸـﻲء ﻴﻨﺤـﺎﻩ وﻴﻨﺤـوﻩ إذا ﺤرﻓـﻪ  ،وﻤﻨـﻪ ﺴـﻤﻲ اﻝﻨﺤـوي ﻷﻨـﻪ ﻴﺤـرف اﻝﻜـﻼم اﻝـﻰ وﺠـوﻩ
اﻷﻋراب (() .اﺒن ﻤﻨظور،د .ت  ،ج ،٢٠ص(١٨١
ب – اﺼطﻼﺤﺎً ﻋرﻓﻪ ﻜل ﻤن :
) – ١اﻷﺸﻤوﻨﻲ( ﺒﺄﻨﻪ )):اﻝﻌﻠم اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻤن اﺴﺘﻘراء ﻜﻼم اﻝﻌرب  .اﻝﻤوﺼﻠﺔ اﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺤﻜﺎم أﺠزاﺌﻪ
اﻝﺘﻲ أﺌﺘﻠف ﻤﻨﻬﺎ(().اﻷﺸﻤوﻨﻲ١٩٥٥،م،ج ،١ص(٥
) – ٢اﻝﻔﻀﻠﻲ( ﺒﺄﻨﻪ  )) :ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد واﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻀوﺌﻬﺎ ﺘﻌرف ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘـﺄﻝﻴف اﻝﻜـﻼم اﻝﻌرﺒـﻲ وﻤﺨﺘﻠـف أﺤﻜﺎﻤـﻪ ،
وﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻋن ﻤدﻝوﻝﻪ وﻤﺤﺘوى ﻤﻔرداﺘﻪ (( ).اﻝﻔﻀﻠﻲ ١٩٨٦ ،م  ،ص(٥

 – ٣اﻝﺘﻌرﻴـف اﻹﺠراﺌـﻲ ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴــﺔ  :ﻫـﻲ ﻜﻠﻤـﺎت أو ﻋﺒــﺎرات ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺼـﻔﺎت أو أﺸـﻴﺎء ﺘﺘﻌﻠــق
ﺒﻤوﻀوﻋﺎت ﻨﺤوﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘرر ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق .

ﺜﺎﻝﺜﺎً  :اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ :
اﻝﺴﻠم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌـراق  ،وﻴﻘﺒـل اﻷطﻔـﺎل
ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﻌراق اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ  :ﻫﻲ أﺤدى ﻤراﺤل ّ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻜﻼ  .اﻝﺠﻨﺴﻴن  ،اﻝذﻴن ﻗد أﻜﻤﻠوا ﺴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻝﻌﻤـر  ،وﻤـدة اﻝدراﺴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـت ﺴـﻨوات واﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓﻴﻬـﺎ اﻝزاﻤـﻲ
)وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ١٩٨٨ ،م  ،ص (٤٧واﻝﺼف اﻝﺴﺎدس ﻫو اﻝﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ .

اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ :
دراﺴﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ رﻤت ﺘﻌرف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗدرة اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﻗدرة ﺘﻼﻤذﺘﻬم  – ١Benneth 1981أﺠرى
وﻗد أﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﻋﺸواﺌﻴﺎً ) (٢٤٠ﺘﻠﻤﻴذاً وﺘﻠﻤﻴذة ﻤن ﺘﻼﻤـذة اﻝﺼـﻔﻴن اﻝﺜﺎﻝـث  ،واﻝﺴـﺎدس اﻻﺒﺘـداﺌﻲ  ،وﻤـن طﺒﻘـﺎت
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎً )اﻝﻌــﺎﻝﻲ  ،واﻝوﺴــط  ،واﻝ ـواطﺊ( وأﺨﺘــﺎر ) (٢٤ﻤﻌﻠﻤ ـﺎً ﻤــن ) (٨ﻤــدارس أﺒﺘداﺌﻴــﺔ ﺒطرﻴﻘــﺔ
ﻋﺸواﺌﻴﺔ أﻴﻀﺎً .
اﻝـذﻴن ﻴﻌﻠﻤـوﻫم ﻓﻌـﻼً ،واﺨﺘـﺎر ﺜﻼﺜـﺔ ﻜﺘـﺎب ﻤﺤﺘـرﻓﻴن وﻜﺎﻨـت أداة اﻝﺒﺤـث ﺘﻤـﺎرﻴن ﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ﺘﻌطـﻰ ﻝﻠﺘﻼﻤـذة وﻤﻌﻠﻤـﻴﻬم
ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺘﻼﻤذة واﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ وﻓق ﻤﻘﻴﺎس ﻤﺘدرج ﻤن ﺨﻤس درﺠﺎت ﺒﻴن )ﺠﻴد ﺠداً( و)ﻀﻌﻴف ﺠداً( .
وﺒﻌد ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﺴﻔرت اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ :
 -١ﻝم ﺘظﻬر ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗدرة اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ،وﻗدرة ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر .
 -٢ان ﻜﺘﺎﺒﺎت ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس أﻓﻀل ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث .
 -٣أن اﻝدرﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤذة اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﻤون ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻲ أﻓﻀل ﻤن اﻝدرﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻝﺘﻼﻤذة ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝواطﺊ (Benneth ,1981 ,p.56).
 -٢وﻓﻲ ﻋﺎم ) (١٩٨٢أﺠرى )ﻝطﻴﻔﺔ( ﻓﻲ اﻻردن دراﺴﺔ رﻤت ﺘﻌرف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن درﺠـﺔ ﻓﻬـم ﻤﻌﻠﻤـﻲ اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺎت ﻓـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ودرﺠﺔ ﻓﻬم ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻝﻬﺎ.

أﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ طﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻜﺘﺒﻲ ارﺒد واﻴدن ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أرﺒد وﻋﻴﻨﺔ ﻤن ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼﻔوف اﻝراﺒﻊ واﻝﺨﺎﻤس واﻝﺴﺎدس اﻷﺒﺘداﺌﻲ .
وﻗد طور اﻝﺒﺎﺤث أﺨﺘﺒﺎراً ﻤن ﻨوع اﻷﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌدد ﻝﻘﻴﺎس درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت  ،ﻜﻤﺎ طور اﺨﺘﺒﺎراً ﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺎً آﺨر ﻤن اﻝﻨوع اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌددة أﻴﻀﺎً أﺴﺘﻌﻤل ﻝﻘﻴﺎس درﺠـﺔ اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﺘﻼﻤـذة
ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت  ،وﻫﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﺨﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬم .
وﻗد أﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺤﻜﻤﺎً ﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺒﻠﻎ ) (%٨٠وﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﻼﻤذة ﺒﻠﻎ ) (%٦٠ﺒﺤﺴب ﺘﻘدﻴر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن
.
وﺒﻌد ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ أﺴﻔرت اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ :
أ – ﻫﻨﺎك ﻀﻌﻔﺎً واﻀﺤﺎً ﻓﻲ درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب وﻓﻬم ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت .
ب  -ﻫﻨﺎك ﻀﻌﻔﺎً ﻋﻨد اﻝﺘﻼﻤذةً ﻓﻲ درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب وﻓﻬم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت .
ج – ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب وﻓﻬم اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات ودرﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب وﻓﻬم ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
واﻝﻤﻬﺎرات ).ﻝطﻴﻔﺔ ١٩٨٤ ،م  ،ص(٦٤ – ٤١
 – ٣وأﺠرى )أﺒو ﺤﻠو وﻤﺤﻤد( ١٩٨٣م دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻷردن رﻤت ﺘﻌرف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻗراءة اﻝﺨراﺌط واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ
ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻬﺎرات.
اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ وﻤﻌﻠﻤﺎت اﻝدراﺴـﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻠﺼـف اﻝﺴـﺎدس اﻻﺒﺘـداﺌﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤـدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ  ،اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻜﺘب ﺘرﺒﻴﺔ أرﺒد واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫم ) (٢٠ﻤﻌﻠﻤﺎً وﻤﻌﻠﻤﺔ  (١٠) .ﻤﻌﻠﻤﻴن و) (١٠ﻤﻌﻠﻤﺎت .
وأﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺸﻌﺒﺔ واﺤدة ﻤن ﺸﻌب اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤدرﺴﺔ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـدارس ﻓﺒﻠﻐـت ﻋﻴﻨـﺔ
اﻝﺘﻼﻤذة ) (٦٢٥ﺘﻠﻤﻴذاً وﺘﻠﻤﻴذة ﻤﻨﻬم ) (٣٢٩ﺘﻠﻤﻴذاً و) (٢٩٦ﺘﻠﻤﻴذة .
وﻗد طور اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﺨﺘﺒﺎرﻴن ﺘﺤﺼﻴﻠﻴﻴن  ،ﻝﻐرض ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜون اﻷول ﻤن ) (٧٤ﻓﻘرة ﻤن ﻨوع اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن
ﻤﺘﻌدد ﻝﻘﻴﺎس درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻤﻬﺎرات ﻗراءة اﻝﺨراﺌط واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ أﻤﺎ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻵﺨر ﻓﻘد ﺘﻜون ﻤن ) (٦٥ﻓﻘرة ﻤن
ﻨوع اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌدد أﻴﻀﺎً ﻝﻘﻴﺎس درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﺘﻼﻤذة ﻝﻠﻤﻬﺎرات ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﺨﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬم .
وﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت أﺴﻔرت اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ :
أ – ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻤﻬﺎرات ﻗراءة اﻝﺨراﺌط واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻜﺘﺴـﺎب ﺘﻼﻤـذﺘﻬم ﻝﺘﻠـك
اﻝﻤﻬﺎرات .

ب – ﺘﻔوق اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠﻤﻴذات ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات ﻗراءة اﻝﺨراﺌط واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ وﺒدﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .
ج – ﺘﻔـوق اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﻠﻤــﺎت ﻓــﻲ اﻜﺘﺴـﺎب ﻤﻬــﺎرات ﻗـراءة اﻝﺨـراﺌط واﻝرﺴــوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ وﺒدﻻﻝــﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ) .أﺒــو ﺤﻠــو ،
وﻤﺤﻤد ١٩٨٣ ،م  ،ص(٥٨ – ٣٥
 – ٤وﻓـﻲ دراﺴــﺔ أﺠراﻫــﺎ اﻝﺨواﻝــدة وﻤﺤﻤــد )١٩٨٧م( ﻓــﻲ اﻷردن رﻤــت ﺘﻌـرف اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن أﻤــﺘﻼك اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻤﻨــﺎﻫﺞ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘـداﺌﻲ ،وﺒـﻴن اﻜﺘﺴـﺎب ﺘﻼﻤـذﺘﻬم ﻝﺘﻠـك اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻓـﻲ اﻝﻤـدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ ﻝوﻜﺎﻝـﺔ
اﻝﻐوث اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أرﺒد .
ﺸﻤﻠت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻠﻤﻲ وﻤﻌﻠﻤﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ اﻝـذﻴن ﻴدرﺴـون ﻜﺘـﺎب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺼـف اﻝﺴـﺎدس
اﻻﺒﺘداﺌﻲ  ،ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أرﺒد  ،وﻤدارس وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻐوت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻌﺒﺘﺎن ﻓﺄﻜﺜر  .ﻓﻜﺎن ﻋـددﻫم
) (٣٦ﻤﻌﻠﻤـﺎً وﻤﻌﻠﻤــﺔ ) (١٨ﻤﻌﻠﻤـﺎً و) (١٨ﻤﻌﻠﻤــﺔ  ،وﺒﻠﻐــت ﻋﻴﻨــﺔ اﻝﺘﻼﻤــذة ) (٣١٠٧ﺘﻠﻤﻴــذاً وﺘﻠﻤﻴــذة ﻤــﻨﻬم ) (١٥٩٥ﺘﻠﻤﻴــذاً
و) (١٥١٢ﺘﻠﻤﻴذة .
طـ ّـور اﻝﺒﺎﺤﺜــﺎن اﺨﺘﺒــﺎرﻴن ﺘﺤﺼــﻴﻠﻴﻴن اﻷول ﺘﻜــون ﻤــن ) (٧٢ﻓﻘــرة ﻤــن ﻨــوع اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻤــن ﻤﺘﻌــدد ﻝﻘﻴــﺎس درﺠــﺔ اﻜﺘﺴــﺎب
اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ أﻤﺎ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻵﺨر ﻓﻘد ﺘﻜون ﻤن ) (٧٢ﻓﻘرة ﻤن ﻨـوع اﻻﺨﺘﻴـﺎر ﻤـن ﻤﺘﻌـدد ﻝﻘﻴـﺎس
درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﺘﻼﻤذة ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨﻔﺴﻬﺎ .
وﺤدد اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ آراء اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒـول ﺘرﺒوﻴـﺎً ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص اﻝﻤﻌﻠﻤـون ﺒــ) (%٨٠أﻤـﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤـذة
ﺒـ). (%٦٠
وﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت أﺴﻔرت اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ :
 – ١ﻴﻘــل ﻤﺴــﺘوى درﺠــﺔ اﻜﺘﺴــﺎب ﻤﻌﻠﻤــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻋــن اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻘﺒــول ﺘرﺒوﻴـﺎً وﻝﻜــن ﻝــﻴس ﺒــذي دﻻﻝــﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .
 -٢وﺠود ﻓرق ذو دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت وﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن .
 -٣ﻴزﻴد ﻤﺴﺘوى اﻜﺘﺴﺎب اﻝﺘﻼﻤذة ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً وﺒدﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .
 -٤ﻝم ﻴظﻬر ﻓرق ذو دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻼﻤذة واﻝﺘﻠﻤﻴذات ﻓﻲ درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎﺒﻬم ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
 -٥وﺠود ﻋﻼﻗـﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺒـﻴن درﺠـﺔ اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ودرﺠـﺔ اﻜﺘﺴـﺎب ﺘﻼﻤـذﺘﻬم ﻝﺘﻠـك اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم
وﺒدﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .
)اﻝﺨواﻝدة  ،وﻤﺤﻤد ،١٩٨٨ ،ص(٥-٣١

ﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :
 -١أظﻬــرت ﻤﻌظــم اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻜﺘﺴــﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن واﻜﺘﺴــﺎب ﺘﻼﻤــذﺘﻬم ﻝﻠﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬــﺎرات
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
 -٢ﻝم ﺘظﻬر اﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓرﻗﺎً ذا دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺴﺎب ﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس .
 -٣ﻝم ﺘظﻬر اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ٕوان ﻝم ﺘظﻬر ﺒﻌﻀﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ .

اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث ٕواﺠراءاﺘﻪ :
اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث اﻝوﺼﻔﻲ ﻝﻤﻼءﻤﺘﻪ ﻷﻫداف ﻫذا اﻝﺒﺤث وﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺠراءات اﻵﺘﻴﺔ :

أوﻻً – ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث وﻋﻴﻨﺘﻪ :
 – ١ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث :
أ – ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت  :ﺒﻠﻎ ﻋدد ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد ﻝﻠﻌﺎم
اﻝدراﺴﻲ )٢٠١٠ – ٢٠٠٩م( ) (١٩٥٦ﻤﻌﻠﻤـﺎً وﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻤـوزﻋﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤـدﻴرﻴﺎت ﺘرﺒﻴـﺔ ﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﺒﻐـداد واﻝﺠـدول )(١
ﻴوﻀﺢ ذﻝك .

ﺠدول ) (١ﻋدد ﻤﻌﻠﻤﻲ وﻤﻌﻠﻤﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد
عدد المعلمين والمعلمات

النسبة المئوية

المديرية العامة لتربية بغداد
 – ١الرصافة األولى

٣١٦

%١٦,١٥

 – ٢الرصافة الثانية

٤١٥

%٢١,٢

 – ٣الرصافة الثالثة

٢٨٩

%١٤,٨

 – ٤الكرخ األولى

٢٤٠

%١٢,٢٦

 – ٥الكرخ الثانية

٤٤٤

%٢٢,٧

 – ٦الكرخ الثالثة

٢٥٢

%١٢,٩

١٩٥٦

%١٠٠

المجموع

ب – ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻼﻤذة  :ﺒﻠﻎ ﻋدد ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤـدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﺒﻐـداد ﻝﻠﻌـﺎم اﻝدراﺴـﻲ
) (١٣٧٧٤٩) (٢٠١٠ -٢٠٠٩ﺘﻠﻤﻴـــذاً وﺘﻠﻤﻴـــذة ﺒواﻗـــﻊ ) (٧٤٨٧٨ﺘﻠﻤﻴـــذاً وﺒﻨﺴـــﺒﺔ ) (%٥٤و) (٦٢٨٧١ﺘﻠﻤﻴـــذة
وﺒﻨﺴﺒﺔ ) (%٤٦ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﻤدارس ﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد واﻝﺠدول ) (٢ﻴوﻀﺢ ذﻝك .

ﺠدول ) (٢ﻋدد ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻤدارس ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد
المديرية العامة لتربية بغداد

الذكور

%

األناث

%

المجموع

%

 – ١الرصافة األولى

١٢٤٧٦

١٧

١١-٢٧

١٧,٥

٢٣٥٠٣

١٧,٦

 – ٢الرصافة الثانية

١٩٠٨١

٢٥,٥

١٥٩٤٢

٢٥,٤

٣٥٠٢٣

٢٥,٤٣

 – ٣الرصافة الثالثة

١١٢٦٦

١٥

٩٦٩١

١٥,٤

٢٠٩٥٧

١٥,٢١

 – ٤الكرخ األولى

٧٣٨٥

١٠

٦٠٧٠

٩,٦

١٣٤٥٥

٩,٧٧

 – ٥الكرخ الثانية

١٥٤٧٧

٢٠

١١٧٣٤

١٨,٧

٢٧٠١١

١٩,١٦

 – ٦الكرخ الثالثة

٩٣٩٣

١٢,٥

٨٤٠٧

١٣,٤

١٧٨٠٠

١٢,٩٢

٧٤٨٧٨

٥٤

٦٢٨٧١

٤٦

١٣٧٧٤٩

%١٠٠

المجموع

 – ٢ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث :
أ – ﻋﻴﻨﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت  :ﺸﻤﻠت ﻋﻴﻨﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤـﺎت ) (١٩٦ﻤﻌﻠﻤـﺎً وﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻴﻤﺜﻠـون ﻨﺴـﺒﺔ ﻗـدرﻫﺎ ) (%١٠ﻤـن
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤدﻴرﻴﺎت ﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد وﺒواﻗﻊ ﻤﻌﻠم ﻝﻐـﺔ
ﻋرﺒﻴﺔ واﺤد ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤدرﺴﺔ واﻝﺠدول) (٣ﻴوﻀﺢ ذﻝك .

ﺠدول ) (٣ﻋﻴﻨﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدرﻴﺎت ﺘرﺒﻴﺔ ﺒﻐداد
عينة المعلمين والمعلمات

%

مديرية تربية بغداد
 – ١الرصافة األولى

٣٢

١٦,١٥

 – ٢الرصافة الثانية

٤٢

٢١,٢

 – ٣الرصافة الثالثة

٢٩

١٤,٨

 – ٤الكرخ األولى

٢٤

١٢,٢٦

 – ٥الكرخ الثانية

٤٤

٢٢,٧

 – ٦الكرخ الثالثة

٢٥

١٢,٩

١٩٦

%١٠٠

المجموع

ب – ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺘﻼﻤذة  :ﺸﻤﻠت ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺘﻼﻤذة ) (٦٨٨٨ﺘﻠﻤﻴذاً وﺘﻠﻤﻴذة ﻴﻤﺜﻠون ﻨﺴـﺒﺔ ﻗـدرﻫﺎ ) (%٥ﻤـن ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺘﻼﻤـذة ﺒواﻗـﻊ
) (٣٧٢٠ﺘﻠﻤﻴذاً ﺒﻨﺴـﺒﺔ ) (%٥٤و) (٣١٦٨ﺘﻠﻤﻴـذة ﺒﻨﺴـﺒﺔ ) (%٤٦ﻤـوزﻋﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤـدارس ﻤـدﻴرﻴﺎت ﺘرﺒﻴـﺔ ﻤﺤﺎﻓظـﺔ
ﺒﻐداد ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺎن ﻫؤﻻء ﻫم ﻤـن اﻝﺘﻼﻤـذة اﻝـذﻴن ﻴﻘـوم ﻤﻌﻠﻤـﻲ ﻋﻴﻨـﺔ اﻝﺒﺤـث ﺒﺘﻌﻠـﻴﻤﻬم ﻤـﺎدة اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻝﺠـدول )(٤
ﻴوﻀﺢ ذﻝك .
ﺠدول ) (٤ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺘﻼﻤذة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدﻴرﻴﺎت ﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻐداد وﻋﻠﻰ وﻓق ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس

ﺜﺎﻨﻴﺎً  :أداة اﻝﺒﺤث :

المديرية العامة لتربية
بغداد

الذكور

%

األناث

%

المجموع

%

 – ١الرصافة األولى

٦٣٢

١٧

٥٥٤

١٧,٥

١١٨٦

١٧,٦

ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘواﻓر

 – ٢الرصافة الثانية

٩٤٩

٢٥,٥

٨٠٥

٢٥,٤

١٧٥٤

٢٥,٤٣

أداﺘــــﻴن ﻝﻘﻴــــﺎس ﻤﺴــــﺘوى

 – ٣الرصافة الثالثة

٥٥٨

١٥

٤٨٨

١٥,٤

١٠٤٦

١٥,٢١

 – ٤الكرخ األولى

٣٧٢

١٠

٣٠٤

٩,٦

٦٧٦

٩,٧٧

اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﺼـــف اﻝﺴـــﺎدس

 – ٥الكرخ الثانية

٧٤٤

٢٠

٥٩٢

١٨,٧

١٣٣٦

١٩,١٦

اﻻﺒﺘـــداﺌﻲ وﺘﻼﻤـــذﺘﻬم ﻓـــﻲ

 – ٦الكرخ الثالثة

٤٦٥

١٢,٥

٤٢٥

١٣,٤

٨٩٠

١٢,٩٢

٣٧٢٠

٥٤

٣١٦٨

٤٦

٦٨٨٨

%١٠٠

ﻤـــن

درﺠـــﺔ اﻜﺘﺴـــﺎب اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم
اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ

اﻝﺼـــــف ﻨﻔﺴـــــﻪ  .وﻨظـــــراً
ﻝﻌــدم ﺘــواﻓر أدوات ﺠـــﺎﻫزة

المجموع

ﻝﻘﻴﺎس ﻫذا اﻻﻜﺘﺴﺎب ﻓﻘد أﻋدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أداﺘﻴن ﻤـن ﻨـوع اﻻﺴـﺌﻠﺔ اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﻝﺘﻘـﻴس اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜـﺔ ﻻﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻔﻬـوم
وﻫﻲ )اﻝﺘﻌرﻴف  ،واﻝﺘﻤﻴﻴز ،واﻝﺘﻌﻤﻴم( وﻗد ﻤر إﻋداد اﻷداﺘﻴن ﺒﺎﻝﺨطوات اﻵﺘﻴﺔ :

 - ١ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻷﺒﺘداﺌﻲ اﻝﻤﻘرر ﺘدرﻴﺴﻪ ﻝﻠﻌﺎم -٢٠٠٩
 ٢٠١٠ﻓﻲ اﻝﻌراق  .وﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘوى ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤددت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﻜﺎﻨت ) (٢١ﻤﻔﻬوﻤﺎً ﻫﻲ
) :اﻝﻨﻜرة  ،اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ،اﻝﻤﻌرف ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ  ،اﻝﻤﻌـرف ﺒــ)ال( ،اﻝﻌﻠـم  ،اﻝﻤﺒﺘـدأ  ،اﻝﺨﺒـر ،اﻝﻤﺜﻨـﻰ  ،ﺠﻤـﻊ اﻝﻤـذﻜر اﻝﺴـﺎﻝم ،
ﺠﻤﻊ اﻝﻤؤﻨـث اﻝﺴـﺎﻝم ،ﺠﻤـﻊ ﺘﻜﺴـﻴر  ،اﻝﻔﺎﻋـل  ،ﻨﺎﺌـب اﻝﻔﺎﻋـل  ،اﻝﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ  ،اﻝﻤﻔﻌـول ﻓﻴـﻪ  ،ظـرف اﻝزﻤـﺎن  ،ظـرف
اﻝﻤﻜﺎن  ،اﻝﻤﻔﻌول اﻝﻤطﻠق  ،اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع  ،اﻻﻓﻌﺎل اﻝﺨﻤﺴﺔ  ،اﻝﻨﻌت ( .
 - ٢اﻋداد اﺨﺘﺒﺎر اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻨـد ﻤﻌﻠﻤـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ  :ﻀـﻤن أﺨﺘﺒـﺎر اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ) (٥٥ﻓﻘرة ﺒـ ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺌﻠﺔ اﻻول ﻤن ﻨوع اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌددة أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎن ﻤن ﻨوع اﻝﻤزاوﺠﺔ واﻝﺜﺎﻝث ﻤن
ﻨوع اﻻﺠﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﻴرة  .اﻝﻤﻠﺤق ). (١
ﻀم اﺨﺘﺒﺎر اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻨد
 - ٣اﻋداد اﺨﺘﺒﺎر اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ّ
اﻝﺘﻼﻤـــذة ) (٥٥ﻓﻘـــرة ﺒــــ ﺴـــؤاﻝﻴن اﻻول ﻤـــن ﻨـــوع اﻻﺨﺘﻴـــﺎر ﻤـــن ﻤﺘﻌـــددة اﻤـــﺎ اﻵﺨـــر ﻓﻜـــﺎن ﻤـــن ﻨـــوع اﻝﻤزاوﺠـــﺔ ،
اﻝﻤﻠﺤق ). (٢
 - ٤ﺼدق اﻻداة  :ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﻤﺎ وﻀﻌﺎ ﻤـن أﺠـل ﻗﻴﺎﺴـﻪ  .ﻋرﻀـت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ اﻻﺨﺘﺒـﺎرﻴن
ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وطراﺌق ﺘدرﻴﺴﻬﺎ واﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﻘوﻴم وﺒﻌد أﺨذ ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم أﺠرﻴت اﻝﺘﻌـدﻴﻼت
اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺎ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﻤﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤﻘﻴن) (١و). (٢
 - ٥اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻔﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن  :طﺒﻘت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺘﻴن اﺴﺘطﻼﻋﻴﺘﻴن اﻻوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﺒﻠﻐت
 ٥٠ﻤﻌﻠﻤﺎً وﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﻨﻔﺴﻪ واﻻﺨرى ﻤن اﻝﺘﻼﻤذة وﺒﻠﻐت  ٥٠ﺘﻠﻤﻴذاً وﺘﻠﻤﻴذة ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﻨﻔﺴﻪ
وﺒﻌــــــــــــــــد ﺘﺼــــــــــــــــﺤﻴﺢ اﻻﺠﺎﺒــــــــــــــــﺎت ﻓرﻏــــــــــــــــت اﻝﺒﻴﺎﻨــــــــــــــــﺎت ﻓــــــــــــــــﻲ اﺴــــــــــــــــﺘﻤﺎرة ﺨﺎﺼــــــــــــــــﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺠــــــــــــــــﺔ
اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ .

أ  -ﻤﻌﺎﻤل ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻔﻘرات :
اﺴﺘﺨرﺠت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻤﻌﺎﻤـل ﺼـﻌوﺒﺔ ﻓﻘـرات اﻻﺨﺘﻴـﺎرﻴن ﻓﺒﻠﻐـت ﻓـﻲ أﺨﺘﺒـﺎر اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ) (٠,٨٠وﻓـﻲ أﺨﺘﺒـﺎر اﻝﺘﻼﻤـذة
) (٠,٨١وﻴﻌدان ﻫذان اﻝﻤﻌﺎﻤﻼن ﺠﻴدان .
ب -اﻝﻘوة اﻝﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ ﻝﻠﻔﻘرات :

اﺴﺘﺨرﺠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻘـوة اﻝﺘﻤﻴﻴزﻴـﺔ ﻝﻔﻘـرات اﻻﺨﺘﺒـﺎرﻴن ﻓﺒﻠﻐـت ﻓـﻲ أﺨﺘﺒـﺎر اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ) ( ٠,٨٢وﻓـﻲ اﺨﺘﺒـﺎر اﻝﺘﻼﻤـذة
) (٠,٨٤وﻴﻌدان ﻫذان اﻝﻤﻌﺎﻤﻼن ﺠﻴدان .
 - ٦ﺜﺒﺎت اﻻداة :
أﺴـﺘﺨرﺠت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺜﺒـﺎت اﻷﺨﺘﺒــﺎرﻴن ﺒﺄﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎدﻝـﺔ اﻝﻔــﺎ ﻜروﻨﺒـﺎخ ) (٢٠وﺒﺄﻋﺘﻤـﺎد اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌﻴﻨـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل
اﻻﺤﺼـــﺎﺌﻲ ﻓﺒﻠـــﻎ ﻤﻌﺎﻤـــل ﺜﺒـــﺎت اﺨﺘﺒـــﺎر اﻝﻤﻌﻠﻤـــﻴن ) (٠,٩٠وﻤﻌﺎﻤـــل ﺜﺒـــﺎت أﺨﺘﺒـــﺎر اﻝﺘﻼﻤـــذة ) (٠,٩١وﻴﻌـــدان ﻫـــذان
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼن ﺠﻴدان ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎرات ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻨﻨﺔ .
 - ٧ﺘطﺒﻴق اﻻداة :
طﺒﻘت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻋدد ﻤن ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻐداد واﺴﺘﻤرت ﻤدة
اﻝﺘطﺒﻴق ) (٤أﺴﺎﺒﻴﻊ أذ ﺒدأت ﻓﻲ ﺸﻬر ﻨﻴﺴﺎن وذﻝك ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻏﻠب اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨـﺔ ﺒﻐـداد ﻗـد
أﻜﻤﻠت ﺘﻌﻠﻴم ﻜﺘﺎب ﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت .
 - ٨ﺼﺤﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ اوراق اﻻﺠﺎﺒـﺎت ﺒﺎﻋطـﺎء درﺠـﺔ واﺤـدة ﻝﻼﺠﺎﺒـﺔ اﻝﺼـﺤﻴﺤﺔ وﺼـﻔراً ﻝﻼﺠﺎﺒـﺔ اﻝﻤﻐﻠوطـﺔ ﺜـم ﻓرﻏـت
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﺴﺘﻤﺎرة ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ اﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻷﺴﺘﺨراج اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ .
 – ٩اﻝوﺴﺎﺌل اﻷﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  :أﺴﺘﻌﻤﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺒﺤث .
 -١ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻔﻘرات .
 -٢ﻤﻌﺎﻤل ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻔﻘرات .
 -٣ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﻔﺎﻜروﻨﺒﺎخ .
 -٤اﻷﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺎﺌﻲ ) (t- testﻝﻌﻴﻨﺔ واﺤدة .
 -٥ﻤﻌﺎﻤل أرﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون .

اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
)1

(∗ﻋرض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ
ﺘﻌرض اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ وﻓق أﺴﺌﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻷﺘﻲ :

)∗( ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة ﻋدد ﻤن اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﻘـوﻴم وطراﺌـق ﺘـدرﻴس اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وآداﺒﻬـﺎ أﻋﺘﻤـد ﻤﺤﻜـﺎً ﻝﺘﻘـوﻴم اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﺒﻠـﻎ
) (%٨٠وﻤﺤك ﺘﻘوﻴم اﻝﺘﻼﻤذة ﺒﻠﻎ ). (%٦٥

اﻝﺴؤال اﻷول  /ﻫل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً ؟
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﺤﺴب ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋن اﺨﺘﺒﺎر اﻻﻜﺘﺴﺎب ﻓﺒﻠﻎ ) (٢٩,١١٧واﻝﺘﺒﺎﻴن
) (٦٨,٨٠٧وﻝﺘﻌرف دﻻﻝﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ودرﺠﺔ اﻝﻤﺤك اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ) (٤٤أﺴﺘﻌﻤل اﻷﺨﺘﺒـﺎر اﻝﺘـﺎﺌﻲ ﻝﻌﻴﻨـﺔ واﺤـدة
ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴـوﺒﺔ ) (٢٥,١١٦وﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺘﺎﺌﻴـﺔ اﻝﺠدوﻝﻴـﺔ ) (١,٩٦ﻋﻨـد ﻤﺴـﺘوى دﻻﻝـﺔ )(٠,٠١
ودرﺠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﺤرﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ) (١٩٥واﻝﺠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول ) (٥ﻴوﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺢ
ذﻝك .
اﻝﺠدول )(٥
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺎﺌﻲ ﻝﻘﻴﺎس اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً
المجموعة

عدد األفراد

معلمي ومعلمات اللغة
العربية للصف
السادس االبتدائي

١٩٦

متوسط
الدرجات

٢٩,١١٧

القيمة التائية
التباين
المحسوبة

٦٨,٨٠٧

٢٥,١١٦

الجدولية

١,٩٦

أن ﻤﺴــﺘوى درﺠــﺔ اﻜﺘﺴــﺎب ﻤﻌﻠﻤــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ وﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬــﺎ ﻝﻠﺼــف
وﻫــذا ﻴﻌﻨــﻲ أن اﻝﻔــرق ذو دﻻﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ أي ّ
اﻝﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدس اﻻﺒﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻏﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ﻤﻘﺒـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
ﺘرﺒوﻴﺎً .
وﻗد ﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ظﻬور ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻰ اﻝﻔﺠوة اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﻤرﺤﻠﺔ اﻋداد اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫد اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﺒﻴن
أن ﻤﻌﺎﻫد اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝم ﺘوﺠد أو ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ أن ﺘظﻬر ﻝطﻠﺒﺘﻨﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤن ﻗواﻋد ﻨﺤوﻴﺔ
اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﻴداﻨﻲ إذ ّ
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻋداد وﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻝﺘﻼﻤذﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻝذا ﻓﺄن ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻴﺠـدون ﺒوﻨـﺎً واﺴـﻌﺎً
ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻝﺘﻼﻤذﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ .
ﺒﻴن ﻤﺎ درﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻬد وﻤﺎ
ُ

اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ  /ﻫل ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً ؟
ﻝﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت ﺘﻼﻤـذة ﻋﻴﻨـﺔ اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﺨﺘﺒـﺎر اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﻓﺒﻠـﻎ
اﻝﻤﺘوﺴط ) (١٩,٥٢٠واﻝﺘﺒﺎﻴن ) . (٦٩,٩٧٣وﻝﺘﻌرف دﻻﻝﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ودرﺠﺔ اﻝﻤﺤك اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ). (٣٥,٧٥

أﺴــﺘﻌﻤل اﻷﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘــﺎﺌﻲ ﻝﻌﻴﻨــﺔ واﺤــدة ﻓﺒﻠﻐــت اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺎﺌﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺴــوﺒﺔ ) (٢٧,١٦٠وﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﺘﺎﺌﻴــﺔ
اﻝﺠدوﻝﻴﺔ ) (١,٩٦ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (٠,٠٠١ودرﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (٦٨٨٧وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼـف
اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻴﻘل ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً وﺒدﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  .واﻝﺠدول) (٦ﻴوﻀﺢ ذﻝك
اﻝﺠدول ) (٦ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺎﺌﻲ ﻝﻘﻴﺎس اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﺘﻼﻤذة واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺒول ﺘرﺒوﻴﺎً

القيمة التائية
المجموعة

عدد األفراد

متوسط الدرجات

التباين

تالمذة
الصف
السادس
االبتدائي

٦٨٨٨

١٩,٥٢٠

٦٩,٩٧٣

المحسوبة

الجدولية

٢٧,١٦٠

١,٩٦

وﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻐداد ﻝم ﺘﺴـﺘطﻊ ان ﺘﺼـل ﺒﺘﻼﻤـذﺘﻬﺎ اﻝـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻘﺒـول
ﺘرﺒوﻴﺎً ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺸﺨﺼـت ﻀـﻌﻔﺎً ﻋﻨـد اﻝﺘﻼﻤـذة
اﻝﻤﺘﺨرﺠﻴن ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم اﻝﻨﺤوي ﻜدراﺴﺔ )اﻝﻤﺸﻬداﻨﻲ ٢٠٠٣،م( .

اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻝث  /ﻫل ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم
اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم؟
ﻝﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﺘم اﻴﺠـﺎد اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن درﺠـﺔ ﻜـل ﻤﻌﻠـم ﻤـن ﻤﻌﻠﻤـﻲ ﻋﻴﻨـﺔ اﻝﺒﺤـث وﻤﺘوﺴـط درﺠـﺎت ﺘﻼﻤذﺘـﻪ
وﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط)(٠,٩٦٣
وﻝﺘﻌرف دﻻﻝﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺘم ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠدوﻝﻴـﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐـﺔ ) (٠,٢٥٢ﻋﻨـد ﻤﺴـﺘوى دﻻﻝـﺔ )(٠,٠٠١
ودرﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (١٩٤ﻓﺄظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﺠداً ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـﺔ
وﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  .وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎرت اﻝﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم أو اﻝﻤﻬﺎرات ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ
وﻤﺴﺘوى ودرﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم اﻝذﻴن ﻴﻘوﻤـون ﺒﺘدرﻴﺴـﻬم ﺘﻠـك اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم أو اﻝﻤﻬـﺎرات  .وﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ ان اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن اﻝـذﻴن ﻝـم
ﻴﻜﺘﺴﺒوا اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون ان ﻴﻜﺴﺒوا ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﻓﺎﻗد اﻝﺸﻲء ﻻ ﻴﻌطﻴﻪ .

اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت

او ًﻻ :اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت :
وﻓﻲ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :

 -١ان ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻐداد ﻝم ﻴﻜﺘﺴﺒوا ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺒول اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤﻘررة
ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ
ان ﻤدارﺴﻨﺎ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ اﻜﺴﺎب ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤﻘررة .
ّ -٢
أﺜـر ﺴـﻠﺒﺎً ﻋﻠـﻰ
ّ -٣
ان ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﻗـد ّ
اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤذﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم.

ﺜﺎﻨﻴﺎً  -اﻝﺘوﺼﻴﺎت :
ﺘوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ :
 -١ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .
 -٢اﺠراء دورات ﺘطوﻴرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻝرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اداء ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ .
ﺘدرس ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫد اﻋداد اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘوم
 -٣اﻴﺠﺎد اﻝراﺒط ﺒﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ
اﻝﺨرﻴﺠون ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ.

ﺜﺎﻝﺜﺎً -اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت
اﺴﺘﻜﻤﺎﻻً ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث ﺘﻘﺘرح اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﺠراء دراﺴﺎت ﺘرﻤﻲ اﻝﻰ :
ﺘﻌرف ﻤﺴﺘوى درﺠﺔ اﻜﺘﺴﺎب ﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ .
ّ -١
ﺘﻌرف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻜﺘﺴﺎب ﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻜﺘﺴﺎب طﻠﺒﺘﻬم ﻓﻲ
ّ -٢
اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم .

الملحق )(١
اختبار اكتساب معلمي اللغة العربية للمفاھيم النحوية

السؤال األول  /ارسم دائرة )

( حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

-١

أخ لم تلده لك أمك(  .ما تحته خط في الجملة السابقة
)رُ بّ ٍ
أ -معرفة

-٢

الفاعل في الجملة اآلتية  )) :ويخشى ?َ من عباد ِه العلما ُء (( ھو ...
أ -عباد ِه ب َ? -ج -ضميره مستتر تقديره ھو

-٣

)) قم اللي َل إال ّ قليالً نصف ُه (( ما تحته خط في الجملة السابقة مفعول ...
ب -به
أ -فيه

ب -نكرة

ج -علم

د -معرف بـ)ال(

ج-ألجله

د -العلما ُء
د -مطلق

-٤

السجن رجالن (( ما تحته خط في الجملة السابقة:
)) ودخ َل معه
َ
أ -جمع تكسير ب -مثنى

ج -جمع مذكر سالم

د -مفرد

-٥

ت (( ما تحته خط فعل ....
ليذھب عنكم
الرجس أھ َل البي ِ
َ
َ
)) إنما يري ُد ?ُ
أ -مضارع منصوب ب -أمر ج -مضارع مرفوع

د -ماض

-٦

ُ
تسOOOOOOOOOOاقط عليOOOOOOOOOOكِ رطبOOOOOOOOOOا ً
بجOOOOOOOOOOذع النخلِ OOOOOOOOOOة
النعOOOOOOOOOOت فOOOOOOOOOOي الجملOOOOOOOOOOة االتيOOOOOOOOOOة  )) :وھOOOOOOOOOOزي إليOOOOOOOOOOك
ِ
جنيا ً (( ھو ....
ً
ً
د -النخل ِة
ج -جنبا
ب -رطبا
جذع
أ-
ِ

-٧

كل اسم نكرة دخلت عليه )ال( ففادته التعريف يسمى ....
أ -معرف باألضافة

-٨

ٌ
? أسوةٌ
حسنة (( ھو.....
المبتدأ في الجملة االتية  )) :ولكم في
رسول ِ
ِ
ب -حسنة
أ? -

-٩

تابع يصف متبوعة ويجانسه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير واألعراب ھو ...
ب -النعت ج -المعطوف
أ -البدل

ب -العلم

-١٠

فان (( الخبر في الجملة السابقة ھو ....
)) ك ُّل َمنْ عليھا ٍ

-١١

اسم يدل على معين سمي به أنسان أو حيوان أو مكان ھو .......
أ -العلم ب -النكرة

أ -فان

ج -الضمير د -المعرف بـ)ال(
ج -رسول

ب -كل

د -أسوة

د -المعطوف عليه
ج -عليھا

ج -االسماء الخمسة

د -من
د -الضمير

))-١٢ياأيھا الذين آمنوا ُكتب عليكم الصيا ُم(( ماتحته خط في الجمله السابقة......
أ -مبتدأ

ب -فاعل

د -خبر

ج -نائب فاعل

 -١٣اسم نكرة اكتسب التعريف من اضافته الى احدى المعارف ھو .............
أ -المعرف بــ)ال(

ب -المعرف باالضافة

ج -العلم

د -الضمير

ُ
))والمرضعات يرضعن اوالدھُن(( ھو......
 -١٤ما تحته خط في الجملة اآلتية :
أ -جمع مذكر سالم

ب -جمع تكسير ج -مفرد

د -جمع مؤنث سالم

 -١٥ما دل على وقوع حدث اقترن في الزمن الحاضر والمستقبل ھو الفعل ......
أ -المضارع

ب -الماضي

ج -الجامد

د -االمر

)) -١٦تاكلون التراث أكالً لما(( ماتحته خط في الجملة السابقة مفعول ..........
أ -مطلق

ب -به

ج -ألجله

د -فيه

 -١٧ك ّل اسم يد ّل على معين ھو االسم ............
أ -المعرب

ب -المعرفة

ج -المبني

د -النكرة

)) -١٨والتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا(( ما تحته خط في الجملة السابقة :
أ -مثنى

ب -جمع مذكر سالم

ج -جمع تكسير د -جمع مؤنث سالم

 -١٩اسم منصوب يد ّل على زمان حصول الفعل ھو .............
ب -النعت

أ -ظرف المكان

د -ظرف الزمان

ج -المفعول به

 -٢٠في المثال اآلتي فعل من األفعال الخمسة ))قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (( ھو ................
ب -أسلمنا

أ -قالوا

ج -تؤمنوا

د -قولوا

 -٢١ما د ّل على اكثر من أثنين أو اثنتين بتغيير في صورة مفرده ھو ...........
أ -المثنى ب -جمع التكسير ج -جمع المذكرالسالم د -جمع المؤنث السالم
 -٢٢اسم منصوب يدل على مكان حصول الفعل ھو ................
أ -ظرف المكان ب -المفعول به ج -ظرف الزمان د -المفعول الجله
)) -٢٣وعلم آد َم االسما َء كلّھا (( ماتحته خط في الجملة السابقة .........._:
أ -نكرة

ب -معرف باالضافة

د -معرف بـ)ال(

ج -معرفة

)) -٢٤وجاءوا أباھم عشا ًء يبكون(( ماتحته خط في الجملة السابقة :
أ -ظرف مكان

ج -مفعول مطلق د -ظرف زمان

ب -مفعول به

المتقين (( ماتحته خط في الحملة السابقة :
? يحبُ
َ
)) -٢٥إنّ َ
ب -نعت

أ -خبر إنّ

د -اسم إن

ج -مفعول به

)) -٢٦الحم ُد ] ربّ العالمين (( المعرف باالضافة في الجملة السابقة ھو ......
]
بِ -

أ -ربُّ

ج -الحم ُد

د -العالمين

)) -٢٧الجن ُة تحتَ
ت (( ظرف المكان في الجملة السابقة ھو ...........
أقدام االمھا ِ
ِ
أ -الجن ُة

ت د -تحتَ
ب-
أقدام ج -االمھا ِ
ِ

 -٢٨ما تحته خط في الجملة اآلتية ))يدخلونَ في دين ? افواجا ً(( _:
أ -جمع مذكر سالم

ب -جمع تكسير

ج -مثنى

د -جمع مؤنث سالم

)) -٢٩اذ دعا موسى ربَّه(( ما تحته خط في الجملة السابقة معرفة نوعھا :
أ -معرف بـ)ال(

ب -علم

ج -معرف باالضافة

د -اسم اشارة

 -٣٠االسم الذي تحته خط في الجملة اآلتية ))الدينُ عند ? االسالم((
أ -معرف باالضافة

ب -نكرة

ج -علم

د -معرف بـ)ال(

السؤال الثاني  :م ّثل لما يأتي بجمل مفيدة وضع خطا ً تحت المطلوب:
 -١اسم نكرة واقع خبر .
 -٢نائب فاعل علم .
 -٣فعل من االفعال الخمسة منصوب .
 -٤مفعول به مثنى .
 -٥مفعول مطلق مبين للعدد .
 -٦نكرة مضافة الى ضمير .
 -٧فاعل جمع مذكر سالم .
 -٨فعل مضارع مجزوم بالم االمر .
 -٩مبتدأ جمع تكسير .
 -١٠اسم معرفة واقع نعت .
 -١١مفعول فيه ) ظرف مكان ( .
 -١٢جمع مذكر سالم معرف بـ)ال( .
 -١٣مفعول فيه ) ظرف زمان ( .
اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻝث  :اﺨﺘر ﻤن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون ﺘﻔﺴﻴراً دﻗﻴﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻷوﻝﻰ ﺜم ﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺨط .
)(١
القائمة الثانية

القائمة األولى
-١

نائب الفاعل

-

-٢

المبتدأ

-

-٣

جمع المذكر السالم

-٤

جمع المؤنث السالم

-٥

األفعال الخمسة

-٦

المثنى

-١

النكرة

-٢

المفعول فيه

-

ما دل على أكثر مOن اثنOين بزيOادة واو ونOون مفتوحOة ويOاء ونOون
مفتوحة على مفرده .
كOOل فعOOل مضOOارع أتصOOل بOOه الOOف االثنOOين أو واو الجماعOOة أو يOOاء
المخاطبة .
ما دل على أثنين أو أثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة أو ياء ونون
مكسورة على مفرده .
اسم مرفوع يحل محل الفاعل عند حذفه وبناء فعله للمجھول .
ما دل على أكثر من أثنين بزيادة الف وتاء على مفرده .
اسم مرفوع يبدأ به الكالم ويحتاج الى الخبر .

)(٢
القائمة األولى

القائمة الثانية
 اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل أو إ ْنصف به . اسم ال يدل على معين . -مصدر من لفظ الفعل لتوكيده او بيان نوعه أو عدد مرات حدوثه .

 اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل . اسم منصوب يدل على زمان أو مكان حدوث الفعل . -اللفظ الذي يتم به مع المبتدأ جملة مفيدة

-٣

الخبر

-٤

الفاعل

-٥

المفعول المطلق

-٦

المفعول به

-١

)قرأ محم ُد قصيد ًة( ما تحته خط في الجملة السابقة .

اﻝﻤﻠﺤق )(٢
اﺨﺘﺒﺎر اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻼﻤذة اﻝﺼف اﻝﺴﺎدس اﻻﺒﺘداﺌﻲ

ﻝﻜل ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
( ﺤول اﻝﺤرف اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻻﺠﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ّ

اﻝﺴؤال اﻷول:ارﺴم داﺌرة)

ب -علم

أ -معرفة

ج -نكرة

 -٢اسم مرفوع معرفة يقع في اول الجملة ھو .........
ب -الخبر

أ -المبتدأ

ج -الفاعل

 -٣إن الوالدين عزيزان على االبناء .ماتحته خط في الجملة السابقة.
أ -جمع المذكر سالم

ج -جمع تكسير

ب -مثنى

 -٤اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ويدل على من قام به ھو ......
أ -الصفة

ج -المفعول به

ب -الفاعل

OOOOOOOOOOOOال( المفعOOOOOOOOOOOOOول المطلOOOOOOOOOOOOOق فOOOOOOOOOOOOOي الجملOOOOOOOOOOOOOة
OOOOOOOOOOOOاع االبطO
 ) -٥يOOOOOOOOOOOOOدافع العراقOOOOOOOOOOOOOيُّ عOOOOOOOOOOOOOن وطنِ OOOOOOOOOOOOOه دفO
َ
ِ
السابقة ھو...........
أ -العراق ٌ
ي

ب -االبطال

ج -دفاع

 -٦اسم منصوب يدل على زمان حصول الفعل ھو .......
ب -الصفة

أ -ظرف المكان

ج -ظرف الزمان

) -٧ينظ ُم شرط ُي المرور السير ( .ما تحته خط في الجملة السابقة فعل ......
أ -مضارع

ب -ماضي

ج -أمر

 -٨في الجملة اآلتية  :انتما لم تعمال بجد  .ما تحته خط من ..............
أ -االسماء الخمسة

ب -االفعال الخمسة

ج -االفعال الماضية

) -٩سرت في شارع معبد قرب المدرسة(  .في الجملة السابقة نعت ھو .......
أ -معبد

ج -المدرسة

ب -شارع

 -١٠االسم الذي يدل على شيء معين يسمى ........
أ -النكرة

ج -المعرفة

ب -الصفة

 -١١فOOOOOOOOOOOOOي الجملOOOOOOOOOOOOOة اآلتيOOOOOOOOOOOOOة )يطOOOOOOOOOOOOOوف الحجOOOOOOOOOOOOOا ُج حOOOOOOOOOOOOOو َل الكعبِ OOOOOOOOOOOOOة المشOOOOOOOOOOOOOرفة( ظOOOOOOOOOOOOOرف مكOOOOOOOOOOOOOان
ھو ..........
أ -الحجا ُج

ج -المشرفة

ب -حول

 -١٢ك ّل فعل مضارع اتصلت بآخره الف االثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة ھو من ...........
أ -االفعال المبنية

ج -االفعال الخمسة

ب -االسماء الخمسة

واالرض (( ما تحته خط في الجملة السابقة
ت
 )) -١٣ل ُه مل ُ
ك السموا ِ
ِ
أ -معرفة

ج -معرف باالضافة

ب -نكرة

 -١٤اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة ھو ..........
أ -الفاعل

ب -نائب الفاعل

ج -الخبر

) -١٥عينا الطفل سليمتان( .ماتحته خط في الجملة السابقة معرفة نوعھا ......
أ -معرف بـ )ال(

ج -معرف باالضافة

ب -علم

 -١٦االسم الذي يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على مفرده ھو .............
ب -الجمع

أ -المثنى

ج -المفرد

) -١٧كOOOOOOOOOOOOOان التالمOOOOOOOOOOOOOذةُ منتبھOOOOOOOOOOOOOين الOOOOOOOOOOOOOى المعلOOOOOOOOOOOOOم(  .ماتحتOOOOOOOOOOOOOه خOOOOOOOOOOOOOط فOOOOOOOOOOOOOي الجملOOOOOOOOOOOOOة السOOOOOOOOOOOOOابقة
ھو جمع..............
أ -مذكر سالم

ب -مؤنث سالم

ج -تكسير

افلح المؤمنون (( ھو ............
 -١٨ما تحته خط في الجملة اآلتية  )) :قد َ
أ -مفعول به

ب -نائب فاعل

ج -فاعل

 -١٩االسم الذي يدل على أكثر من اثنين او اثنتين بتغيير في صورة مفردة يسمى بجمع .............
أ -المذكر السالم

ب -التكسير

ج -المؤنث السالم

االخالق الفاضل ِة( .ماتحته خط في الجملة السابقة مفعول.........
) -٢٠مد َح المعل ُم ذا
ِ
أ -مطلق

ب -به

ج -فيه

 -٢١اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجھول وحل محل الفاعل بعد حذفه يسمى...........

أ -نائب فاعل

ج -المفعول به

ب-الفاعل

 -٢٢ظرف الزمان في الجملة اآلتية ) :اسافر واخوتي الى المصيف صيفا ً( ھو..................
أ -المصيف

ج -صيفا ً

ب -اخوتي

 -٢٣الفعOOOOOOOOOOOOOOل الOOOOOOOOOOOOOOذي يOOOOOOOOOOOOOOدل علOOOOOOOOOOOOOOى حصOOOOOOOOOOOOOOول عمOOOOOOOOOOOOOOل فOOOOOOOOOOOOOOي الحاضOOOOOOOOOOOOOOر او المسOOOOOOOOOOOOOOتقبل ھOOOOOOOOOOOOOOو
الفعل ....................
أ -المضارع

ج -االمر

ب -الماضي

 -٢٤االسOOOOOOOOOOOم الOOOOOOOOOOOOذي يصOOOOOOOOOOOفُ االسOOOOOOOOOOOOم الOOOOOOOOOOOذي قبلOOOOOOOOOOOOه بصOOOOOOOOOOOفة وسOOOOOOOOOOOOمي ذلOOOOOOOOOOOك االسOOOOOOOOOOOOم موصOOOOOOOOOOOOوفا ً
ھو ..............
أ -الخبر

ج -المبتدأ

ب -النعت

 -٢٥يسOOOOOOOOOOOOOOOمى االسOOOOOOOOOOOOOOOم النكOOOOOOOOOOOOOOOرة الOOOOOOOOOOOOOOOذي ادخلOOOOOOOOOOOOOOOت عليOOOOOOOOOOOOOOOة )االلOOOOOOOOOOOOOOOف والOOOOOOOOOOOOOOOالم( )ال( فاصOOOOOOOOOOOOOOOبح
معرفة بـ .................
أ -المعرف باالضافة

ج -المعرف بـ )ال(

ب -العلم

ٌ
ُ
مخلصات(  .ما تحته خط في الجملة السابقة .................
)العراقيات
-٢٦
أ -خبر

ج -نعت

ب -مبتدأ

 -٢٧االسم الذي يدل على شيء غير معين ھو ................
أ -المعرفة

ج -العلم

ب -النكرة

)) -٢٨محم ٌد رسول ? (( .ما تحته خط معرفة نوعھا ..............
أ -معرف بـ )ال(

ب -معرف باالضافة

ج -علم

) -٢٩العامالن مبدعان(  .ما تحته خط في الجملة السابقة ..............
أ -مبتدأ

ب -صفة

ج -خبر

 -٣٠االسم الذي يدل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون وياء ونون على مفردة ھو جمع .......................
أ -المذكر سالم

ب -المؤنث سالم

ج -التكسير

ُ
ت ( .ما تحته خط جمع .................
المؤمنات صابرا ٍ
 ) -٣١تظل
أ -مذكر سالم

ب -تكسير

ج -مؤنث سالم

 -٣٢االسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل ھو ...............
أ -المفعول به

ب -المفعول فيه

ج -الفاعل

) -٣٣ينص ُح االبا ُء أوالدَھم(  .ما تحته خط في الجملة السابقة جمع
أ -مذكر سالم

ب -تكسير

ج -مؤنث سالم

 -٣٤االسم المنصوب الذي يدل على الزمان او المكان الذي حصل فيه الفعل ھو المفعول .................
أ -به

ج -فيه

ب -المطلق

بوضوح (  .ما تحته خط في الجملة السابقة ...........
ُ ) -٣٥ي َّقدَ ُم الدرسُ
ٍ
أ -فاعل

ج -نائب فاعل

ب -خبر

 -٣٦االسم المنصوب الذي يذكر بعد فعل من لفظه ومشتمالً على حروفه ھو المفعول .............
أ -المطلق

ج -به

ب -فيه

ُ
OOOOOOOOOOOOOOاب فOOOOOOOOOOOOOOOوقَ المنضOOOOOOOOOOOOOOOد ِة ( .فOOOOOOOOOOOOOOOي الجملOOOOOOOOOOOOOOOة السOOOOOOOOOOOOOOOابقة مفعOOOOOOOOOOOOOOOول فيOOOOOOOOOOOOOOOه
OOOOOOOOOOOOOOعت الكتO
 ) -٣٧وضO
َ
ھو .........
الكتاب
أ-
َ

ب -فوقَ

ج -المنضد ِة

 -٣٨االسم النكرة الذي اكتسب التعريف بعد اضافته الى احد المعارف يسمى...........
أ -المعرف بـ)ال(

ب -المعرف باالضافة

ج -العلم

 -٣٩االسOOOOOOOOOOم الOOOOOOOOOOذي يOOOOOOOOOOدل علOOOOOOOOOOى أكثOOOOOOOOOOر مOOOOOOOOOOن أثنOOOOOOOOOOين بزيOOOOOOOOOOادة الOOOOOOOOOOف وتOOOOOOOOOOاء علOOOOOOOOOOى مفOOOOOOOOOOردة ھOOOOOOOOOOو
جمع ...........
أ -المؤنث السالم

ج -التكسير

ب -المذكر السالم

 -٤٠أسم يدل على معين سمي به أنسان أو مكان أو غيرھا ھو .........
أ -المعرف باألضافة

ب -المعرف بـ)ال(

ج -العلم

 -٤١أسم منصوب يدل على مكان حصول الفعل ھو .....
أ -ظرف المكان

ب -ظرف الزمان

ج -المفعول به

ْ
الصباح(.ما تحته خط في الجملة السابقة معرفة نوعھا
تفتحت الزھرةُ في
) -٤٢
ِ
أ -علم

ج -معرفة باألضافة

ب -معرف بـ)ال(

اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺼل ﺒﺨط ﺒﻴن اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )أ( وﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون ﻤﺜﺎﻻً اﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )ب(
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )أ(
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

اسم نكرة واقع نعت
علم واقع فاعل
مفعول به جمع مذكر سالم
مبتدأ جمع مؤنث سالم
معرف بـ)ال( واقع نائب فاعل
خبر مثنى

اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )ب(
الدرس
درس عليُّ
َ
َ
 القاضيان عادالنٌ
صديق مخلصٌ
 -قابلني

ُ
 ُك ِت َب ْالرسالة
ت
ٌ
ُ
رحيمات
األمھات
المحسنين
 ? يحبَُ

)(٢
القائمة )أ(
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

فعل من االفعال الخمسة مجزوم
فعل مضارع منصوب
مفعول مطلق
مفعول فيه ظرف زمان
معرف باالضافة
مفعول فيه ظرف مكان
جمع تكسير

القائمة )ب(
 يعالج االطبا ُء المرضىُ
الدرس قراء ًة جيد ًة
قرأت
َ
ُ
قابلت صديقي أما َم المدرس ِة
 لن تنا َل النجا َح اال ّ بالج ِدت مسا ًء
 عاد الفال ُح الى البي ِالحق منتص ٌر
 صاحبُِ
 -الكافرون لم يؤمنوا با]

المصادر
-

اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
 -١اﻷﺒﺸﻴﻬﻲ  ،ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ٢٠٠٦) .م(  ،اﻝﻤﺴﺘطرف ﻓﻲ ﻜل ﻓن ﻤﺴﺘظرف  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻴﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﻨﺼورة .
 -٢اﺒن ﺠﻨﻲ  ،اﺒو اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ٢٠٠٣) .م(  ،اﻝﺨﺼﺎﺌص  ،ج ، ١ط ، ٢ﺘﺤﻘﻴـق ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﻫﻨـداوي  ،ﻤﻨﺸـورات
ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻀون  ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴروت .
 -٣اﺒن ﺨﻠدون  ،ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ١٩٧٨) .م(  ،اﻝﻤﻘدﻤﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝواﺤد واﻓﻲ  ،ط ، ١دار اﻝﺘﻌﻠم  ،ﺒﻴروت ،
ﻝﺒﻨﺎن .
 -٤اﺒن ﻤﻨظور  ،ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم اﻻﻨﺼﺎري ) ،د.ت( ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،ج ١٥و ج ، ٢٠اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺄﻝﻴف واﻷﻨﺒﺎء  ،اﻝﻘﺎﻫرة.
 -٥اﺒو ﺤﻠو  ،ﻴﻌﻘوب  ،وﻤﺤﻤد اﺒو اﻝﻬﻴﺠﺎء ١٩٨٦) .م(  ،اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤدى اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻗراءة اﻝﺨراﺌط واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ وﻤدى اﻜﺘﺴﺎب ﺘﻼﻤﻴذﻫم ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝﺴـﺎدس اﻻﺒﺘـداﺌﻲ
ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻬﺎرات  ،اﺒﺤﺎث اﻝﻴرﻤوك  ،اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ  ،اﻝﻌدد اﻷول .
 -٦اﺒو ﻤﻐﻠﻲ  ،ﺴﻤﻴﺢ ١٩٨٦) .م(  ،اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ط ، ٢دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،
ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن .
 -٧أﺤﻤد  ،ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ١٩٨٦) .م(  ،طرق ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ط ، ٥ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة .
 -٨اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ  ،ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف ) .د.ت(  ،ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ،دار اﻷﻤل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  ،أرﺒد  ،اﻷردن .

 -٩اﻷﺸﻤوﻨﻲ  ،أﺒو اﻝﺤﺴن ﻨور اﻝدﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ١٩٥٥) .م(  ،ﺸرح اﻷﺸـﻤوﻨﻲ ﻋﻠـﻰ أﻝﻔﻴـﺔ اﺒـن ﻤﻠـك اﻝﻤﺴـﻤﻰ
ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﺎﻝك اﻝﻰ اﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك  ،ج ، ١ط ، ١ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ،
ﻤﺼر .
 -١٠اﻝﺒﺠﺔ  ،ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﺤﺴن ١٩٩٩) ،م(  ،اﺼول ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ) اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﻌﻠﻴﺎ (  ،ط ، ١دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن .
 -١١ﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌراق  ،وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ،اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻤﻨـﺎﻫﺞ ٢٠٠٩) .م(  ،ﻗواﻋـد اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﺼـف اﻝﺴـﺎدس
اﻷﺒﺘداﺌﻲ  ،ط ، ٢ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻔﻴﺼل  ،ﺒﻐداد .
 -١٢اﻝﺠوﻫري  ،إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﺤﻤﺎد ) .د.ت(  ،ﺘﺎج اﻝﻠﻐﺔ وﺼﺤﺎح اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ج ، ٥ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﻐﻔور ﻋطﺎر  ،ﻤطـﺎﺒﻊ
دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ  ،ﻤﺼر.
 -١٣اﻝﺨواﻝدة  ،ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود  ،وﻤﺤﻤد ﻋﻘﻴل اﻝطﻴطﻲ ١٩٨٨ ) .م(  ) ،دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـﻴن أﻤـﺘﻼك اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم
ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺼف اﻝﺴﺎدس اﻷﺒﺘداﺌﻲ  ،وﺒﻴن اﻜﺘﺴـﺎب طﻠﺒـﺘﻬم ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤـدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ  ،وﻜﺎﻝـﺔ
اﻝﻐوث اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أرﺒد – اﻷردن (  ،رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ  ،اﻝﻌدد اﻝﺴﺎدس واﻝﻌﺸرﻴن  ،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ،
اﻝرﻴﺎض  ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .
 -١٤اﻝدﻝﻴﻤﻲ  ،طﻪ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴن  ،وﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤود ﻨﺠم ٢٠٠٤) .م(  ،أﺴﺎﻝﻴب ﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻗواﻋـد اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ،
دار اﻝﺸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق ﻝﻠﻨﺸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة واﻝﺘوزﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ ،
اﻷردن .
 -١٥دﻴك  ،وﻝﺘر  ،وروﺒرت رﻴزر ١٩٩٢) .م(  ،اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻔﻌﺎل  ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ذﻴﺒﺎن ﻏزاوي  ،ط ، ١ﻋﻤﺎن .
 -١٦اﻝﺴــﻴد  ،ﻤﺤﻤــد ﻤﺤﻤــود ١٩٨٨) .م(  ،ﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝواﻗــﻊ واﻝطﻤــوح  ،ط ، ١دار طــﻼس ﻝﻠدراﺴــﺎت
واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر  ،دﻤﺸق .
 -١٧ﺸﺤﺎﺘﻪ  ،ﺤﺴن  ،وزﻴﻨـب اﻝﻨﺠـﺎر ٢٠٠٣ ) .م(  ،ﻤﻌﺠـم اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ  ،ط ، ١اﻝـدار اﻝﻤﺼـرﻴﺔ
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة .
 -١٨ﻋﺎﺸور  ،راﺘب ﻗﺎﺴم  ،وﻤﺤﻤد ﻓؤاد اﻝﺤواﻤدة ٢٠٠٧) .م(  ،اﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق ،
ط ، ٢دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن .
 -١٩ﻋﺎﻗل  ،ﻓﺎﺨر ١٩٨٨) .م(  ،ﻤﻌﺠم اﻝﻌﻠوم اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ،ط ، ١دار اﻝراﺌد اﻝﻌرﺒﻲ  ،ﺒﻴروت .
 -٢٠ﻋﺒد اﻝﻌﺎل  ،ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺴﻴد ) .د.ت(  ،طرق ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻏرﻴب  ،ﻤﺼر .
 -٢١ﻋﺒدة  ،داود ١٩٧٩) .م(  ،ﻨﺤو ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ وظﻴﻔﻴﺎً  ،ط ، ١ﻤؤﺴﺴﺔ دار اﻝﻌﻠوم  ،اﻝﻜوﻴت .
 -٢٢اﻝﻔﻀﻠﻲ  ،ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ١٩٨٦) .م(  ،ﻤراﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ  ،ط ، ١اﻝزرﻗﺎء  ،اﻷردن .
 -٢٣ﻓﺎﻴد  ،ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ١٩٧٥) .م(  ،راﺌد اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وأﺼول اﻝﺘدرﻴس ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ،ﺒﻴروت .
 -٢٤اﻝﻔﻴروز آﺒﺎدي  ،ﻤﺠد اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب ١٩٧٨) .م(  ،اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط  ،ج ، ١دار اﻝﻔﻜر  ،ﺒﻴروت .
 -٢٥ﻗطــﺎﻤﻲ  ،ﻴوﺴــف ١٩٩٨) .م(  ،ﺴــﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝــﺘﻌﻠم واﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺼــﻔﻲ  ،اﻷﺼــدار اﻝﺜــﺎﻨﻲ  ،دار اﻝﺸــروق ﻝﻠﻨﺸــر
واﻝﺘوزﻴﻊ  ،ﻋﻤﺎن .
 -٢٦ﻜﺒــﺔ  ،ﻨﺠــﺎح ﻫــﺎدي ١٩٨٨) .م(  " ،ﻤﺸــﻜﻼت ﺘــدرﻴس ﻗواﻋــد اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﺘوﺴــطﺔ "  ،رﺴــﺎﻝﺔ
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ) ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة (  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد  /ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ .

 -٢٧ﻝطﻔﻴــﺔ  ،ﻝطﻔــﻲ أﻴــوب ١٩٨٤ ) .م( " اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن ﻤــدى ﻓﻬــم ﻤﻌﻠﻤــﻲ اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷﺒﺘداﺌﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ
ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻤدى ﻓﻬم ﺘﻼﻤﻴذﻫم ﻝﻬﺎ " اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﺒﺤـوث اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ  ،اﻝﻤﺠﻠـد اﻝراﺒـﻊ  ،اﻝﻌـدد
اﻷول .
 -٢٨ﻤﺠــﺎور  ،ﻤﺤﻤــد ﺼــﻼح اﻝــدﻴن ١٩٦٩) .م(  ،ﺘــدرﻴس اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ  ،أﺴﺴــﻪ
وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ اﻝﺘرﺒوﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  ،ط ، ١دار اﻝﻤﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرف ،
ﻤﺼر .
 -٢٩اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ  ،ﻋﺎﺒد ﺘوﻓﻴق ١٩٧٢).م(  ،اﻝﻤوﺠﻪ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻹرﺸﺎد  ،ﺒﻐداد .
 -٣٠اﻝﻬﺎﺸــﻤﻲ  ،ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن ﻋﺒــد ﻋﻠــﻲ ٢٠٠٨) .م(  ،ﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻨﺤــو واﻷﻤــﻼء واﻝﺘــرﻗﻴم  ،ط ، ٢دار اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸــر
واﻝﺘوزﻴﻊ  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن .
 -٣١وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ١٩٨٨) .م( اﻝﻤرﺸد اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻤدارس واﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق  ،ﻤطﺒﻌﺔ وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،
ﺒﻐداد .
-٣٢

ﻴﺎﻗوت  ،أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن ١٩٨١) .م(  ،ظﺎﻫرة اﻷﻋراب ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  ،ط ، ١اﻝﺸرﻜﺔ
ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ  ،اﻝرﻴﺎض .
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