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مدى اكتساب الطالبات المفاهيم النحوية باستخدام اختبار معد
بأسلوب السمات
الكلمة املفتاح  /السمات

م .م سهام عبد غيدان  /جامعة دياىل  /كلية الرتبية االساسية  /قسم اللغة العربية
Sehamabd572@gmail.com

الملخص
يهدف البحث الى معرفة مدى اكتساب طالبات الصف االول المتوسط المفاهيم النحوية
باستخدام اختبار معد بأسلوب السمات تم اختيار( )38طالبة من طالبات االول المتوسط
عشوائياً من المدارس الثانوية والمتوسطة في مدينة بعقوبة للعام الدراسي ()2108_2102

.تم أعداد اختبار اكتساب ستة من المفاهيم النحوية وفق اسلوب السمات  ،تكون من ()01
فقرة  ،وبعد التأكد من صدق االختبار وثباته وصالحية طبق على أفراد العينة .واستخدمت
النسبة المئوية كوسيلة إحصائية .واظهرت نتائج البحث ان الطالبات قد اكتسبن مفهوم (
العلم  ،والفاعل  ،والمفعول به )  ،اما مفهوم (الفعل المبني ،والفعل المعرب ونائب الفاعل )
َ
فلم تكسب من قبلهن .
الفصل االول

مشكلة البحث :ال يخفى على العاملين في تدريس اللغة العربية الصعوبات التي يواجهها
الطلبة في اكتساب المفاهيم النحوية وكثرة رسوبهم في قواعد اللغة العربية وخاصة في
االمتحانات الو ازرية .األمر الذي دفع الباحثة الى اجراء دراسة لمعرفة المفاهيم النحوية التي
يصعب على الطلبة اكتسابها وبالتالي الوقوف على اسباب ذلك
اهمية البحث  :أن اللغة العربية واحدة من اللغات المهمة في العالم ذات العراقة واألصالة
فهي اللغة الحقة  ،فقد كان االسالم سبباً في ثباتها في القلوب وسبباً في الذيوع واالنتشار
بين األمصار المختلفة ألنها لغة العقيدة والتنزيل (فك ،0991 ،ص.)01

وتعد قواعد اللغة العربية  ،من فروع اللغة العربية المهمة واكثرها اعتماداً على العقل والتفكير

 ،ومنه ينطلق الطلبة والمتعلمون إلى سائر فنون الكالم وفروعه  ،وبه يتمكنون من القراءة
السلمية والكتابة الصحيحة  ،وتتكون لهم قواعد رياضية لغوية ذهنية  ،تعتمد على القياس
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منهجاً  ،والتحليل اصوالً  ،والتعليل تحقيقاً  ،إذ يتوافر لهم بذلك حس لغوي يمكنهم من هضم
اللغة واستيعابها والتعبير بها واالنطالق منها ( اللبدي  ،0999 ،ص.)33

والقواعد النحوية الدرع الذي يصون اللسان من الخطأ  ،ويد أر الزلل من العلم  ،فهي تضبط
قوانين اللغة الصوتية  ،وتراكيب الكلمة  ،والجملة  ،وهي ضرورية ال يستغني عنها  ،واليها
تستند الدراسة في كل لغة  ،وكلما نمت اللغة واتسعت زادت الحاجة إلى دراسة هذه القواعد ،
وينبغي أن تكون دراسة قواعد اللغة العربية وسيلة يفيد منها الطالب حتى يق أر فصيح ًا ويكتب
صحيحاً  ،ويتكلم وهو قادر على التعبير عن أفكاره بلغة سليمة مفهومة( الجومرد ، 0991 ،

ص.) 01ان صعوبة تعلم مادة القواعد النحوية يعود إلى المادة نفسها  ،وذلك ألنها تكثر من
التعليالت والتقسيمات والتأويالت وتعدد أوجه االعراب واالستطراد ( ابو المكارم ،2111،
ص. )08وتتفق الباحثة مع هذا الرأي مما يؤثر في اكتساب الطلبة المفاهيم هذه المادة
وتشتت افكارهم بهذه القواعد مما يجعل انتشار اللحن واالخطاء النحوية على السنتهم .ولذك
اعتمدت الباحثة إلى اجراء دراسة لمعرفة مدى اكتساب طالبات الصف االول المتوسط
المفاهيم النحوية.
هدف البحث::يهدف البحث إلى معرفة مدى اكتساب الطالبات المفاهيم النحوية باستخدام
اختبار ُمعد بأسلوب سمات المفهوم.
حدود البحث :يقتصر البحث الحالي على .0:طالبات الصف االول المتوسط الالتي سجلن
في المدارس الثانوية والمتوسطة في مركز مدينة بعقوبة للعام ادراسي (2108_2102م) .
.2ست مفاهيم نحوية هي(الَعلَم،الفعل المبني،الفعل المعرب،الفاعل،نائب الفاعل،المفعول به)

تحديد المصطلحات :حددت الباحثة المصطلحات التي تضمنها عنوان البحث والتي تحتاج

إلى تحديد وهي :
المفهوم :عرفه(ستيورات هولس واخرون " هو مجموعة من الخصائص أو السمات المرتبطة

بقاعدة "(ستيورات هواس واخرون،0138،ص)291

وعرفه (الخوالدة)" المفاهيم هي مجموعة السمات والدالالت التي تستدعيها القوى االدراكية
عند سماع منطوق كلمة ما  ،لتكوين صورة ذهنية لهذه الكلمة لتميزها عن غيرها من
الكلمات"(الخوالدة،0991،ص.)021وقد اعتمدت الباحثة تعريف ستيورات هولس ألغراض
هذا البحث .
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أسلوب السمات :المعد من قبل( العنبكي)" بانه نسق من الخطوات ألعداد اختبارات اكتساب
المفاهيم والذي يعتمد سمات المفاهيم وقواعد ربط تلك السمات"(.العنبكي  ،2111 ،ص.)3
وتعتمد الباحثة هذا التعريف ألغراض هذا البحث.
اكتساب المفهوم :عرفه(  )Davisبأنه " قدرة الطاب على التمييز بين االمثلة التي تنتمي
إلى المفهوم واألمثلة التي ال تنتمي اليه  ،وتحديد الخصائص والشروط الكافية ليكون أي

مثال هو مثال عن المفهوم " ( ،7711،Davisص)08
وعرفه (قطامي) بانه" كمية من المثيرات التي يمكن للمتعلم أن يكتسبها من خالل مالحظاتها
مرة واحدة ويستعيدها بالصورة نفسها التي اكتسبها"(قطامي  ،0993،ص)011وتعرفه الباحثة
اجرائياً :بأنه قدرة الطالبات على االجابة الصحيحة على كل فقرة من فقرات االختبار التي
تقيس سمات المفاهيم النحوية وقاعدة الربط بينها .

الفصل الثاني
اإلطار النظري :تعلم المفاهيم :تعددت التسميات لتعلم المفاهيم فمنهم من يسميه تكوين
المفاهيم وآخر يسميه اكتساب المفاهيم واخر يسميه إحراز المفاهيم وتعتمد الباحثة مصطلح
اكتساب المفاهيم في هذا البحث .إن عملية اكتساب المفاهيم ونموها ال تحدث فجأة بل
تتطور تدريجياً وهي نمو طبيعي مع وجود الخبرة السابقة والنضج العقلي وليس هناك ما

يستدعي استعجالها فهي عملية مستمرة تتدرج من السهولة الى الصعوبة ومن مرحلة دراسية

إلى أخرى( زيتون  ،0990 ،ص. )3ومن العوامل التي تعمل على اكتساب المفاهيم
وتطورها هي الخبرة لدى الطلبة مما يحتم على المدرس تزويد الطلبة بخبرات واسعة ومتنوعة
ومختلفة في حدود العمر الزمني والعقلي والمنهج المرتبط بهم وربط هذه الخبرات والمفاهيم
بالخبرات السابقة للطلبة (حمادي ، 0938 ،ص. )8وان اكتساب المفهوم يعتمد في جوهره
على عمليتين معرفتين اساسيتين هما التعميم والتمييز (ابو حطب وامال صادق،0911،
ص.)811ويؤكد ذلك ( محمد الخوالدة  ،0911 ،ص :)021إذ يقول إن اكتساب المفهوم
يشتمل على عمليتين هما  :التمييز بين ألمثيرات أو الصفات المرتبطة بالمفهوم والتعميم أي
تجميع هذه المثيرات أو الصفات المرتبطة تحت صنف او قاعدة  ،ومما سبق يمكن
استخالص حقيقة مفادها أن اكتساب المفهوم يتضمن عمليتين معرفيتين هما التعميم والتمييز
وال عملية ثالثة معهما .
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تصنيف المفاهيم :هناك أكثر من تصنيف للمفاهيم  ،وترى الباحثة ان اكثرها مالئمة لهذا
البحث هو تصنيف (ستيورات هولسن واخرون  ،0938 ،ص.)291الذي قسم المفاهيم
بصورة عامة الى خمسة انواع استناداً إلى نوع القاعدة التي تربط بين سمات المفهوم الواحد

وهي  .0:مفاهيم ذات قاعدة االثبات (  )AEFirmativeمفادها  :أن تتوافر في المفهوم
سمة محددة .2.مفاهيم ذات قاعدة الوصل ( )conjunctiveمفادها أن تتوافر في المفهوم
سمتان او اكثر في أن واحد .8.مفاهيم ذات قاعدة الفصل ( )DiScojunctiveمفادها أن
تتوافر في المفهوم احدى السمتين ،او كلتاهما في ان واحد .0.مفاهيم ذات القاعدة الشرطية
( )Conditionalمفادها هي إن توافر سمة معينة في المفهوم شرط لتوافر سمة اخرى فيه
.1.مفاهيم ذات القاعد الشرطية الثنائية ( )Biconditionalمفادها  :هي إن تتوافر سمة
معينة في المفهوم هو بتوافر سمة معينة بذاتها
أعداد االختبارات لقياس إكتساب المفاهيم :هناك عدة أساليب ألعداد االختبارات الخاصة
باكتساب المفاهيم منها .0:أعداد فقرات االختبار دون االستناد الى اسلوب بذاته.2أعداد
ثالث فقرات لكل مفهوم االولى لقياس تذكر تعريف المفهوم والثانية لقياس تمييز المفهوم
والثالثة لقياس تطبيق المفهوم .8اعداد فقرات االختبار اعتماداً على سمات المفهوم الذي

اقترحه (العنبكي  )2111 ،ويتكون هذا االسلوب من خمس خطوات هي  .0:تحديد المفاهيم
المراد قياس إكتسابها .2تحيد التعريف الشامل لكل مفهوم (داللته اللفظية ).8تحديد سمات
كل مفهوم والقاعدة التي تربط هذه السمات  ،من تعريف المفهوم  .0إعداد فقرتين اختباريتين
من نوع االختبار من متعدد لكل سمة ولقاعدة الربط  .احدهما لقيا س عملية التعميم والثانية
لقياس عملية التمييز . 1جمع هذه الفقرات للحصول على اختبار لقياس إكتساب هذه المفاهيم
 .وترى الباحثة ان اعداد االختبار وفق هذا االسلوب هو افضل من االساليب المذكورة لذا
استخدمته في إعداد االختبار المستخدم في هذا البحث.

الدراسات السابقة :لم تعثر الباحثة على دراسة مطابقة للدراسة الحالية لذا اختارت بعض
الدراسات التي تتضمن قياس إكتساب المفاهيم وكاالتي .0:دراسة (عصفور)هدفت هذه
الدراسة الى معرفة (أثر استخدام انموذج كانيه كطريقة في إكتساب المفاهيم النحوية
واالحتفاظ بها وانتقالها)  ،اجريت الدراسة في االردن وتكونت عينة البحث من ( )203طالب ًا

في الصف العاشر قسموا على مجموعتين .اعتمد الباحث اختبارين من نوع االختيار من
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متعدد اتسما بالصدق والثبات  .االول ألكتساب المفاهيم النحوية واالحتفاظ بها واالختبار

اآلخر لقياس انتقال اثر تعلم المفاهيم النحوية واظهرت الدراسة تفوق المجموعة التجريبية
على المجموعة الضابطة (عصفور .)0990 ،
.2دراسة( العتبي)2111،هدفت هذه الدراسة الى معرفة (مدى إكتساب تالمذة الصف
السادس االبتدائي في محافظة ديالى للمفاهيم العلمية وعالقتها باتجاهاتهم نحو مادة العلوم
اجريت الدراسة في محافظة ديالى ،تم اعداد اختبار موضوعي تألف من خمس وستين فقرة
 ،منها اربعون فقرة اختيار من متعدد وخمس وعشرون فقرة صح وخطأ  ،وتم التحقق من
صدقه وثباته واظهرت الدراسة أن هناك تدنياً في إكتساب المفاهيم العلمية .

الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.0:االهداف  :هدفت دراسة(عصفور) الى
معرفة اثر استخدام انموذج كانيه كطريقة في إكتساب المفاهيم النحوية في مستوى االكتساب

واالحتفاظ بها وانتقالها .وهدفت دراسة (العتبي ) 2111الى معرفة مدى اكتساب التالمذة
للمفاهيم العلمية وعالقتها باتجاهاتهم في مادة العلوم .اما الدراسة الحالية فتهدف الى معرفة
مدى إكتساب طالبات الصف االول المتوسط المفاهيم النحوية باستخدام اختبار ُمعد باسلوب
السمات .2المنهج المستخدم  :استخدمت دراسة (عصفور) المنهج التجريبي واستخدمت
دراسة (العتبي ) 2111المنهج الوصفي  ،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العتبي في هذا
المجال .8الوسائل االحصائية  :استخدمت دراسة (عصفور ) اختبار ( )t-testلمعرفة
النتائج واستخدمت دراسة (العتبي )2111معامل ارتباط بيرسون لمعرفة النتائج .اما الدراسة
الحالية فستسخدم النسبة المئوية لمعرفة مدى اكتساب المفاهيم النحوية .0طريقة اعداد فقرات
االختبار  :لم تعتمد الدراستان السابقتان اي اسلوب في اعداد فقرات االختبارات التي
استخدمتها .اما الدراسة الحالية فستعتمد اسلوب السمات في اعداد فقرات االختبار .
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الفصل الثالث

اجراءات البحث

منهج البحث :اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي لكونه يناسب البحث الحالي.
مجتمع البحث :يمثل مجتمع البحث الحالي طالبات الصف االول المتوسط الالتي سجلن في
المدارس الثانوية والمتوسطة في مركز مدينة بعقوبة للعام الدراسي(.)2108-2102
عينة البحث :تم اختيار طالبات االول المتوسط في ثانوية الفراقد للبنات ومتوسطة الصديقة
للبنات بشكل عشوائي من بين المدارس المتوسطة والثانوية في مركز مدينة بعقوبة والبالغ
عددهن ( )38طالبة إذ طبق عليهن اختبار إكتساب المفاهيم النحوية المعد ألغراض هذا
البحث .
إعداد اداة البحث :تم أعداد فقرات اختبار إكتساب المفاهيم النحوية للصف االول المتوسط
على وفق أسلوب السمات المتضمن ( )1خطوات والمبينة في الفصل الثاني  ،إذ أعدت
فقرتين االولى لقياس تعميم السمة أو قاعدة الربط والثانية لقياس تمييز السمة او قاعدة الربط
لكل مفهوم وكما مبين بالملحق ( )0وبذلك اصبحت عدد الفقرات لقياس إكتساب المفهوم
الواحد يساوي ضعف عدد سمات المفهوم وقاعدة الربط بينها وكما مبين بالجدول (.)0
اجلدو )0
املفاهيم وعدد مساتها وقاعدة ربط السمات وتسلسل الفقرات يف االختبار اليت تقيس املفهوم
عدد الفقرات
تسلسل الفقرات
عدد السمات وقاعدة ربطها
املفهوم
5
2،5 ،4 ،3 ، 5 ،0
3
العَلمْ
5
05،00،01،1،27,
3
الفعل املبين
5
02،0,،05،02،04،03
3
الفعل املعرب
2
55752،54،53،55،50،51،01
4
الفاعل
2
34،33،35،30،31،51،52،5,
4
نائب الفاعل
5
41،31،32،3,،35،32
3
املفعو به

(العلَم) وقاعدة ربطها ( )8وان عدد الفقرات
ويظهر من الجدول ( )0ان عدد سمات مفهوم َ

التي تقيس اكتسابه ( )1وان عدد سمات مفهوم (الفعل المبني ) وقاعدة ربطها ( )8وان عدد
الفقرات التي تقيس اكتسابه ( )1وان عدد سمات مفهوم الفعل المعرب وقاعدة ربطها ()8

وان عدد الفقرات التي تقيس اكتسابه ( )1وان عدد سمات(الفاعل) وقاعدة ربطها ( )0وان
عدد الفقرات التي تقيس اكتسابه( )3وان عدد سمات مفهوم (نائب الفاعل ) وقاعدة ربطها
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( )0وان عدد الفقرات التي تقيس اكتسابه( )3وان عدد سمات مفهوم( المفعول به ) وقاعدة
ربطها ( )8وعدد الفقرات التي تقيس اكتسابه (.)1
أعداد استمارة اإلجابة :أعدت الباحثة استمارة اإلجابة على االختبار الملحق (.)2
أعداد مفتاح تصحيح االختبار :أعدت الباحثة مفتاح لتصحيح اجابات افراد العينة الملحق

( ) 8إذ قامت الباحثة بقطع المربع الذي يمثل االجابة الصحيحة  .ويوضع المفتاح فوق كل
استمارة لتظهر االجابات الصحيحة ألفراد العينة .
صدق االختبار :بعد أعداد فقرات االختبار والبالغة ( )01فقرة عرضت على عدد من الخبراء
والمختصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها الملحق ( )0ألبداء آ ارئهم ومقترحاتهم وفي
ضوء تلك اآلراء والمقترحات عدلت الباحثة بعض الفقرات والتي اشار الخبراء الى تعديلها .
تطبيق االختبار على العينة االستطالعية :بعد التأكد من صدق االختبار ولغرض التحليل
االحصائي الفقرات االختبار وحساب ثباته  .قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة
استطالعية من طالبات الصف االول المتوسط في مدرسة ثانوية االزدهار ومتوسطة
الجواهر للبنات والبالغ عددهن( )11طالبة وبعد تصحيح اجاباتهن باستخدام مفتاح التصحيح
 ،استخدمت الباحثة المجموعة العليا والدنيا من الطالبات والمتمثلة بـ ( )%21لكل منها من
مجموع العينة االستطالعية إذ بلغ عددهن ( )09طالبة في كل مجموعة .
ثبات االختبار :اختارت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل ثبات االختبار التي
تقوم على تقسيم االختبار الى قسمين يضم القسم االول الفقرات الفردية بينما يضم القسم
الثاني الفقرات الزوجية  ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة التصحيح لسبيرمان برون
تم حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي االختبار للمجموعتين العليا والدنيا .
فبلغ ( )1‚92وهو معامل ثبات عال إذ أن معامل الثبات الذي يمكن االعتماد عليه يكون
بين( 1‚12ـ ـ( )1‚98جابر،0911،ص)223
تطبيق االختبار :بعد التأكد من صدق اختبار وثباته وصالحية فقراته طبق االختبار بصيغته
النهائية الملحق ( )1على افراد عينة البحث في يوم  2108 /8/08لطالبات ثانوية الفراقد
ومتوسطة الصديقة وقد اشرفت الباحثة على اجراء االختبار في كلتا المدرستين.
الوسائل االحصائية المستخدمة.0:معامل السهولة=مجموع االجابات الصحيحة للمجموعتين
العليا والدنيا/عدد افراد المجموعتين
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.2معامل التمييز=االجابات الصحيحة للمجموعة(العليا-الدنيا) /نصف عدد المجموعتين
()gronluad,1956,p.2011
.8معامل ارتباط بيرسون=مج(س 0ـ ـ ـ ـ س()-ص 0ـ ـ ـ ص{/)-مج(س 0ـ ـ ـ ـ س2)-مج(ص0
ـ ـ ـ ص.0/2}2)-حيث ان (س)0تمثل الدرجة لكل فقرة فردية (،ص)0تمثل الدرجة لكل فقرة
زوجية(،س) -تمثل متوسط مجموع درجات الفقرات الفردية(،ص) -تمثل متوسط مجموع
درجات الفقرات الزوجية
.0معادلة سبيرمان براون :معامل الثبات=2ر+0/ر حيث ان (ر)يمثل معامل ارتباط
بيرسون(.عالم،2119،ص)281
.1النسبة المئوية=الجزء/الكل ( %011 xالتكريتي و العبيدي  ،0999 ،ص)019
الفصل الرابع
نتائج البحث وتفسيرها
النتائج :بعد تطبيق االختبار على افراد العينة والبالغ عددهم ( )38طالبة وتصحيح
االجابات باستخدام مفتاح التصحيح أعطيت (درجة واحدة ) لكل اجابة صحيحة لكل فقرة

من فقرات االختبار( وصف اًر) لكل اجابة خاطئة او فقرة متروكة وتم حساب االجابات

الصحيحة لكل فقرة الملحق ( ، )1ثم حسبت مجموع االجابات الصحيحة ألفراد العينة
للفقرات الخاصة لكل مفهوم والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة ألفراد العينة لكل مفهوم

وكما مبين بالجدول( )2ويعد المفهوم مكتسب إذا بلغت النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة
على مجموع فقراته( )%11او اكثر إذ إن حوالي( )%11من القيم في التوزيع الطبيعي ألي
ظاهرة من الظواهر تتجمع حول الوسط الحسابي لتلك الظاهرة (.يونس،0931،ص)01
املفهوم
العلم
الفعل املبين
الفعل املعرب
الفاعل
نائب الفاعل
املفعو به

عدد
الفقرات
5
5
5
2
2
5

اجلدو )5
جمموع االجابات الصحيحة لفقرات كل مفهوم ونسبتها املئوية

جمموع االجابات
الصحيحة
313
331
314
420
31,
345

متوسط االجابات
الصحيحة
55
22
21
51
21
22
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حجم العينة

النسبة املئوية

مكتسب

23
23
23
23
23
23

%21
%55
%51
%,5
%51
%,1

مكتسب

مكتسب
مكتسب

غري مكتسب

غري مكتسب
غري مكتسب
غري مكتسب
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ويظهر من الجدول( )2ان مفهوم(الَعلَم )عدد فقراته ( )1ومجموع االجابات الصحيحة

ألفراد العينة بلغت( )898وبذلك يكون متوسط االجابات الصحيحة ( )11والنسبة المئوية
لإلجابات الصحيحة على المفهوم( )%31وهذا يعني ان افراد العينة قد اكتسبوا هذا المفهوم
الن النسبة المئوية اكثر من(.)%11وان مفهوم( الفعل المبني) عدد فقراته( )1ومجموع
االجابات الصحيحة ألفراد العينة بلغت( )881وبذلك يكون متوسط االجابات الصحيحة
( )11والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة ( )%11وهذا يعني ان افراد العينة لم يكتسبوا هذا
المفهوم ،ألن النسبة المئوية اقل من(. )%11وان مفهوم( الفعل المعرب) عدد فقراته()1
ومجموع االجابات الصحيحة ألفراد العينة بلغت( )810وبذلك يكون متوسط االجابات
الصحيحة ( )11والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة( )%11وهذا يعني ان افراد العينة لم
يكتسبوا هذا المفهوم الن النسبة المئوية اقل من(. )%11وان مفهوم (الفاعل) عدد فقراته
( )3ومجموع االجابات الصحيحة ألفراد العينة بلغت( )030وبذلك يكون متوسط االجابات
الصحيحة( )11والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة( )%12وهذا يعني ان افراد العينة قد
اكتسبوا هذا المفهوم الن النسبة المئوية اكثر من(. )%11وان مفهوم ( نائب الفاعل ) عدد
فقراته( )3ومجموع االجابات الصحيحة ألفراد العينة بلغت( )891وبذلك يكون متوسط
االجابات الصحيحة( )%11والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة( )%11وهذا يعني ان افراد
العينة لم يكتسبوا هذا المفهوم الن النسبة المئوية اقل من(. )%11وان مفهوم (المفعول به)
عدد فقراته( )1ومجموع االجابات الصحيحة ألفراد العينة بلغت( )801وبذلك يكون متوسط
االجابات الصحيحة( )13والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة( )%11وهذا يعني ان افراد
العينة قد اكتسبوا هذا المفهوم الن المسبة المئوية تساوي(. )%11والخالصة ان المفاهيم
العلَم  ،الفاعل  ،المفعول به ) أَما المفاهيم غير المكتسبة فهي( الفعل المبني
المكتسبة هي( َ
 ،الفعل المعرب  ،نائب الفاعل ) .
تفسير النتائج :يظهر من النتائج ان طالبات الصف االول المتوسط في مدينة بعقوبة قد
(العلَم) وتعتقد الباحثة ان السبب ذلك يعود الى أن الطالبات يعرفن ان كل
اكتسبن مفهوم َ
اسم انسان او حيوان او نبات او جماد فهو َعلَم .اما مفهوم ( الفعل المبني ) فلم يكسب من
قبلهن وتعتقد الباحثة ان سبب ذلك يعود الى ان الطالبات في هذه المرحلة من العمر ال
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يستطعن ان يدركن معنى ( الفعل المبني) .اما مفهوم (الفعل المعرب ) فلم يكتسب من

قبلهن ويعود ذلك الى نفس السبب المذكور سابقاً .

اما مفهوم (الفاعل) فقد تم اكتسابه من قبل طالبات الصف االول المتوسط وتعتقد الباحثة ان

سبب ذلك يعود الى ان الطالبات يعرفن ان الذي يقوم بالعمل يسمى الفاعل.اما مفهوم( نائب
الفاعل ) فلم يكسب من قبلهن الن الطالبات ال يستطعن ان يدركن ان الذي ينوب عن الذي
قام بالفعل يكون هو نائب الفاعل وان يكون الفعل المبني للمجهول .اما مفهوم (المفعول به )
فقد تم اكتسابه من قبل طالبات الصف االول المتوسط الن الطالبات يستطعن أن يدركن أن
الجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به .
التوصيات :على ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بضرورة استخدام هذا االختبار لقياس
اكتساب المفاهيم النحوية لطلبة الصف االول المتوسط في محافظات اخرى ،للوقوف على
مدى اكتسابهن لهذه المفاهيم ،وضرورة نقل المفاهيم( الفعل المبني والفعل المعرب ونائب
الفاعل) الى الصف الثاني المتوسط لكي يسهل على الطالبات اكتساب هذه المفاهيم .
المقترحات :تقترح الباحثة اعداد اختبارات اخرى مشابهة لهذا االختبار لقياس اكتساب مفاهيم
نحوية اخرى وللمرحلتين االبتدائية والثانوية في عموم العراق.
Abstract
The Extent of Students for Grammatical Concepts Using the Test
Designed by Style of Features
Keyword: Features
Asst. Seham Abd Ghedan \ University of Diyala \ College of Basic
Education \ Dept. of Arabic Language
The research aims to know the extent of students of firs intermediate
'grade for grammatical concepts using the test designed by features
style through selecting (83) students blindly in college and
intermediate school of Ba'quba city in 2012 – 2013 A test of 40
sections has arranged for the students and six of them have acquired
the grammatical senses and after making sure of the test verily it has
applied on all students. The percentage has used as a statistics way.
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The findings show that the students have obtained the concept of
(proper noun, subject and object), while they haven't obtained
(uninflected and inflected verb, subject of the passive).
المصادر
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 ستيوارت ه  ،هولس واخرون  ،ترجمة فؤاد ابو حطب واخرون  ،سيكولوجية التعلم ،
القاهرة  ،دار ماكجرد هيل للنشر 0938 ،م .
 ع صفور  ،محمد عيسى  ،اثر استخدام انموذج كانيه كطريقة في اكتساب المفاهيم
النحوية واالحتفاظ بها وانتقالها  ،ملخصات رسائل الماجستير في التربية  ،ج، 0
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ماجستير غير منشورة ) كلية التربية االساسية  2111 ،م .
 العنبك ي  ،علي مطني  ،اسلوب مقترح لقياس تعلم المفاهيم الفيزيائية باعتماد سماتها
 ،مجلة الفتح  ،العدد 2111 ، 20م .
 فك  ،يوهان ،ترجمة عبد الحليم النجار دراسات في اللغة واللهجات واالساليب ،
مطبعة الكتاب العربي  ،القاهرة 0991 ،م .
 قطامي  ،يوسف  ،سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي  ،ط ،2دار الشروق للنشر
والتوزيع  ،عمان 0993 ،م .
 اللبدي  ،محمد سمير نجيب  ،المتعلمون وقواعد النحو حمله المعلم الطالب ،
 العدد  ، 8/عمان 0999 ،م .
 يونس  ،محمد عالء الدين  ،وفرحات نور الدين حسن  ،مبادئ االسلوب االحصائي،
مطبعة جامعة بغداد 0931 ،م .
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امللح )0
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة دياىل
كلية الرتبية االساسية
م /استبيان أراء اخلرباء ملدى صالحية الفقرات

االستاذ الفاضل :

احملرتم

االستاذة الفاضلة :

احملرتمة

حتية طيبة
تروم الباحثة اجراء حبثها املوسوم مدى اكتساب الطالبات للمفاهيم النحوية باستخدام اختبار مُعد بأسلوب
السمات ) والذي يشمل ستة مفاهيم اساسية واعدت فقراته وفقاً ألسلوب السمات الذي يعتمد على مسات املفهوم
العداد الفقرات  .ونظراً ملا تتمتعون به من خربة علمية  ،تضع الباحثة بني أيديكم طريقة اعداد الفقرات
االختبارية وفقا لعملييت التعميم والتمييز اعتمادا على مساتها وقاعدة الربط بني السمات) أملني ابداء ارائكم
ومالحظاتكم وتقبلو شكر الباحثة وأمتنانها .

الباحثة /م.م.سهام عبد غيدان
5105/05/05
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املفهوم

داللته
اللفظية

مساته

قاعدة الربط

الفعل
املبين

فعل  ،التتغري
حركة اخره

فعل ،
التتغري
حركة
اخره

شرطية ان تتوافر متييز مسة
الفعل)
يف املفهوم مسة
حمددة التتغري
تعميم مسة
حركة اخره )
الفعل)

املفهوم

داللته
اللفظية
فعل تتغري
حركة اخره

مساته

الفعل
املُعَرب

فعل ،
تتغري
حركة
اخره

قاعدة
الربط
اثبات
جيب ان
تتغري
حركة
اخره)

العملية املعرفية

الفقرات االختبارية

اي مما
يأتي فعل :هذا ،قلمْ ،ضَرَبَ
سافر) هي  :اسم ،فعل ،حرف

تعميم
مسة التتغري
حركة اخره)
متييز مسة
التتغري حركة
اخره)

الفعل الذي ميكن ان تتغري
حركة اخره هو :املضارع ،
املاضي  ،االمر
اخرت احلركة الصحيحة
للفعل األتي  :ركضَ ركضْ
،أركضْ

متييز قاعدة
االثبات

اياً ممايأتي فعل غري مبين
:اكتب ،يكتب،كتبَ

تعميم قاعدة
االثبات

أي العبارات االتية صحيحة:
ب  ،ملا كتبَ،ملاكتبِ .
ملاكت ُ

العملية املعرفية

الفقرات االختبارية

متييزمسة تتغريحركة
اخره)

أي من االفعا االتية تتغري
حركة
اخره:ذهبَ،يذهبُ،اذهبْ

تعميم مسة تتغري
حركة اخره )

الفعل الذي تتغري حركة
اخره يف اجلملة :دخل
الطالبُ الصف وبدأ هو  :دخل
 ،بدأ  ،يكتبُ

املفهوم

داللته اللفظية

مساته

قاعدة الربط

العملية املعرفية

الفقرات االختبارية

العلم

اسم معرف بنفسه

اسم ،
معرف
بنفسه

اثبات ان
تتوافر يف
املفهوم مسة
حمددة
معرف
بنفسه)

متييز مسة
االسم)
تعميم مسة
االسم)
متييز مسة
معرف بنفسه)

أي مما يأتي اسم :حَضَر،هذا ،قلم

تعميم مسة
معرف بنفسه)
متييز قاعدة
 122االثبات
تعميم قاعدة
االثبات

كلمة قمر)هي :فعل،حرف،اسم
أي مما يأتي معرف بنفسه
:قامَ،هذه ،زيد
كلمة زينب)هي اسم اشارة ،اسم
علم ،اسم موصو
أي مما يأتي علم :الذي،اليت  ،اسد
مدرسة )اسم :علم  ،اشارة ،
موصو
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أيا مما اتي فعل:
متييز مسة الفعل
درس  ،قلم ،مدارس
رسم ) هو :أسم ،فعل ،حرف
تعميم مسة الفعل
متييز قاعدة االثبات
تعميم قاعدة االثبات

املفهوم

داللته اللفظية

مساته

الفاعل

اسم مرفوع يتقدمه
فعل مبين للمعلوم
ود على من فعل
الفعل

اسم مرفوع ،
ويأتي بعد الفعل
املبين للمعلوم
،القائم بالفعل

قاعدة
الربط
واو الوصل

الفعل الذي تتغري حركة
اخره هو :األمر ،املاضي،
املضارع
أي العبارات االتية خاطئة:مل
ه
فهم ،ملا يفهم ،مل يفهم

العملية املعرفية

متييز مسة اسم أي مما يأتي اسم
مرفوع:أمحدُ،حممداً،
مرفوع)
جيلسُ
تعميم مسة
اسم مرفوع)

كلمة الولدُ:فعل
مرفوع،اسم
مرفوع،ضمريمرفوع

متيز مسة يأتي
بعد الفعل املبين
للمعلوم)

أي اجلمل االتية
صحيحة:نام
الرجلُ،الرجلُ
نام،الرجل ينامُ
أي اجلمل االتية
صحيحة:يكتبُ
الواجبَ التلميذَ
يكتبُ التلميذُ
الواجبُ
يُكْتب التلميذُالواجب
يسمى القائم بالفعل
يف اجلملة الفعلية:
املبتدأ ،الفاعل ،املفعو
به
ان القائم بالفعل يف
اجلملة رسمَ التلميذ
صديقهُ
،هو:رسمَ،التلميذ
ُ،صديقه
ان االسم الذي يأتي بعد
الفعل والقائم بالفعل
يسمى:
الفعل،املفعو ،الفاعل
الفاعل يف اجلملة
 :اجنز الطالب الدرس)
هو
اجنز،الطالبُ،الدرسَ

تعميم مسة
يأتي بعد الفعل
املبين للمعلوم)

متييز مسة
القائم بالفعل)
تعميم مسة
القائم بالفعل)

متييز قاعدة واو
الوصل)
تعميم قاعدة
واو الوصل)
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الفقرات االختبارية
العملية
قاعدة الربط
مساته
داللته اللفظية
املفهوم
املعرفية
متييز مسة االسم املرفوع من بني ما
اسم مرفوع ،حيل واو الوصل
اسم مرفوع حيل
نائب
اسم مرفوع) يأتي هو :املفعو به
اسم مرفوع
حمل الفاعل ،
الفاعل حمل الفاعل عند
،نائب الفاعل اسم
وحيل حمل
الفعل مبين
حذفه وبناء فعله
اإلشارة
الفاعل وفعله
للمجهو
للمجهو
مبين للمجهو
تعميم مسة االسم املرفوع يف
اسم مرفوع) اجلملة رُمست اللوحة)
هو :اللوحة  ،رُمستْ
متييز مسة
حيل حمل
الفاعل)
تعميم مسة
حيل حمل
الفاعل )
متييز مسة
الفعل مبين
للمجهو )
تعميم مسة
الفعل مبين
للمجهو )

ان الذي حيل حمل
الفاعل عند حذفه
يسمى :نائب املفعو
،نائب الفاعل  ،نائب
الفعل
ان الذي حل حمل
الفاعل يف اجلملة
كْسرَ القدحُ باملطرقة
)هو :كُسرَ  ،القد ُح ،
باملطرقة
أي مما يأتي فعل مبين
ب ،ضُربَ
للمجهو :ضَر َ
،يضربُ
اياً من اجلمل االتية
خاطئة :رُكبت الفتاة
َالدراجةُهو رُكبتْ
الدراجةُ ،يركبُ
الدراجةَ

متييز قاعدة ان االسم املرفوع والذي
حيل حمل الفاعل و
الوصل
فعله مبين للمجهو
يسمى مفعو به ،
نائب الفاعل  ،نائبُ
املفعو
ان نائب الفاعل يف
تعميم
اجلملة ألقيت
قاعدة
القصيدة يف
الوصل
االحتفا )هو:القصيدة،
ألقني ،االحتفا
املفعو
به

هو االسم املنصوب
الذي يقع عليه فعل
الفاعل

اسم منصوب ،
يقع عليه فعل
الفاعل

اثبات اسم
منصوب جيب ان
يقع عليه
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متييز مسة
اسم
منصوب)

االسم املنصوب من بني
مايأتي هو الفاعل
،اخلرب ،املفعو بهِ
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تعميم مسة االسم املنصوب يف
الفاعل )
اجلملة كافأت
اسم
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مالحظة  -:املربع املظلل يد على ان املربع مقطوع او مثقوب ويعين االجابة الصحيحة
امللح رقم )4
امساء اخلرباء الذين استطلعت آرائهم ملعرفة صدق االختبار
مكان عمله
اختصاصه
اسم اخلبري
اللقب العلمي
جامعة دياىل -كلية الرتبية االساسية
طرائ تدريس اللغة العربية
امساء كاظم فندي
أ.د
جامعة دياىل -كلية الرتبية االساسية
طرائ تدريس اللغة العربية
رياض حسني علي
أ.د
جامعة دياىل -كلية الرتبية االساسية
عاد عبد الرمحن نصيف طرائ تدريس اللغة العربية
أ.د
جامعة دياىل -كلية الرتبية االساسية
اللغة العربية
مازن عبد الرسو
أ.م.د
اللغة العربية
لطيف يونس محادي
م.د
مديرية تربية دياىل – االعدادية االسالمية
امللح )2
االختبار املعد وفقاً ألسلوب السمات بصورته النهائية
ضع  )Oحو احلرف الذي ميثل اإلجابة الصحيحة يف استمارة االجابة لكل مما يأتي :
 .1أي مما يأتي اسم  :أ.حَضَر  ،ب.هذا  ،ج .قلم
 .2كلمة قمر) هي  :أ.فعل  ،ب.حرف  ،ج.اسم
 .3أي مما يأتي معرف بنفسه  :أ.قا َم  ،ب.هذه  ،ج.زيد
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 .4كلمة زبيب) هي :أ.اسم اشارة ،ب.اسم علم  ،ج.اسم موصو
 .5أي مما يأتي علم  :أ .الذي  ،ب .اليت  ،ج .اسد
) .6مدرسة ( اسم :أ .علم  ،ب .اشارة  ،ج .موصو
 .7أي مما يأتي فعل :أ.هذا  ،ب.قلمْ ،ج.ضَرَبَ
 .8سافر) هي  :أ.اسم ،ب .فعل  ،ج.حرف
 .9الفعل الذي ميكن ان تتغري حركة اخره هو  :أ.املضارع ،ب.املاضي  ،ج.االمر
ض  ،ب.ركضْ ،ج.أركضْ
 .11اخرت احلركة الصحيحة للفعل األتي  :أ .رك َ
 .11اياً مما يأتي فعل غري مبين  :أ.اكتب  ،ب.يكتب  ،ج.كتبَ
ب  ،ب .ملا كتبَ  ،ج .ملا كتبِ
 .12أي العبارات االتية صحيحة  :أ .ملا كت ُ
ب  ،ج.اذهبْ
 .13أي من االفعا االتية تتغري حركة اخره  :أ.ذهبَ  ،ب.يذه ُ
ل  ،ب.بدأ  ،ج.يكتبْ
 .14الفعل الذي تتغري حركة اخره يف اجلملة  :دخل الطالبُ الصفَ وبدأ يكتب هو :أ.دخ َ
 .15الفعل الذي تتغري حركة اخره هو :أ .االمر  ،ب .املاضي  ،ج .املضارع
 .16أي العبارات االتية خاطئة :أ.ملْ فه ْم  ،ب.ملا يفهمَ  ،ج.مل يفهمْ
 .17اياً مما يأتي فعل  :أ.درسَ  ،ب.قل َم  ،ج.مدارس
 .18رسمَ) هو  :أ.اسم  ،ب.فعل  ،ج.حرف
 .19أي مما يأتي اسم مرفوع  :أ.أمح ُد  ،ب.حممداً ،ج .جيلسُ
 .21كلمة الولدُ)  :أ .فعل مرفوع  ،ب.اسم مرفوع  ،ج.ضمري مرفوع
ل  ،ب.الرجلُ نام  ،ج.الرجل ينامُ
 .21أي اجلمل االتية صحيحة  :أ.نام الرج ُ
ب ) هو :أ.كتبَ  ،ب.التلميذُ ،ج.الواجبَ
 .22الفاعل يف اجلملة كتبَ التلميذُ الواج َ
 .23يسمى القائم بالفعل يف اجلملة الفعلية  :أ.املبتدأ ،ب .الفاعل  ،ج.املفعو به
 .24ان القائم بالفعل يف اجلملة رسمَ التلميذ صديقهُ) هو  :أ.رس َم  ،ب.التلميذُ ،ج.صديقه
 .25ان االسم الذي يأتي بعد الفعل والقائم بالفعل يسمى  :أ.الفعل  ،ب.املفعو به  ،ج.الفاعل
س ) هو أ .اجنزَ  ،ب .الطالبُ ،ج .الدرسَ
ب الدر َ
 .26الفاعل يف اجلملة  :اجن َز الطال ُ
 .27االسم املرفوع من بني ما يأتي هو  :أ .املفعو به  ،ب .نائب الفاعل ،ج .اسم اإلشارة
 .28االسم املرفوع يف اجلملة رُمست اللوحة ) هو :أ.اللوحة  ،ب.رُمستُْ
 .29ان الذي حيل حمل الفاعل عند حذفه يسمى  :أ.نائب املفعو  ،ب.نائب الفاعل  ،ج.نائب الفعل
 .31ان الذي حل حمل الفاعل يف اجلملة كُسِرَ القدحُ باملطرقة) هو :أ .كُسِرَ ،ب.القد ُح  ،ج.املطرقة
ب  ،ب.ضُربَ ،ج .يضربُ
 .31أي مما يأتي فعل مبين للمجهو  :أ.ضَر َ
 .32اياً من اجلمل االتية خاطئة  :أ.رُكبت الفتاةََ الدراجةُ  ،ب.رُكبتْ الدراجةُ ،ج.يركبُ الدراجة
 .33ان االسم املرفوع والذي حيل حمل الفاعل وفعله مبين للمجهو يسمى  :أ.مفعو به  ،ب.نائب الفاعل  ،ج.نائب املفعو
 .34ان نائب الفاعل يف اجلملة ألقيتِ القصيدة يف االحتفا ِِ) هو :أ.القصيدةُ  ،ب.ألقيَت  ،ج.االحتفا
 .35االسم املنصوب من بني ما يأتي هو  :أ .الفاعل  ،ب .اخلرب ،ج .املفعو بهِ
ص  ،ج.عملهِ
 .36االسم املنصوب يف اجلملة كافأت املخلص يف عملهِ ) هو:أ.كافأت  ،ب.املخل َ
 .37ان الذي يقع عليه فعل الفاعل يسمى  :أ.الفعل  ،ب.الفاعل  ،ج.املفعو به
ض  ،ج.الدواءَ
ض الدواءَ) هو  :أ.شربَ  ،ب.املري ُ
ب املري ُ
 .38ان الذي وقع عليه فعل الفاعل يف اجلملة شر َ
 .39ان االسم املنصوب الذي جيب ان يقع عليه فعل الفاعل يسمى  :أ.خرب كان  ،ب.مفعو به  ،ج.اسم إن
 .41ان املفعو به يف اجلملة االتية الرمحنُ علمَ القرآ َن ) هو:أ.الرمحنُ ،ب.علمَ،ج .القرآن
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