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تعرف أثر منهج القرائن في اكتساب (يهدف البحث الحالي الى ملخص البحث: 

البحث صاغت لتحقيق هدف فية لطلبة كليات التربية األساسية( ، والمفاهيم الصر

)ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية

(بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة 2, 20داللة )

الصرف على وفق منهج القرائن ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين 

 دية في اختبار االكتساب(.يدرسون مادة الصرف بالطريقة التقلي

ولتحقيق هدف البحث اختارت الباحثة قسم اللغة العربية في كلية التربية       

لتمثل عينة البحث، واختارت شعبة)أ( لتمثل  ديالى بطريقة قصديةجامعة –االساسية 

المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة الصرف على وفق منهج القرائن 

وطالبة، وشعبة)ب( لتمثل المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة (طالبا 02بواقع)

(طالبا 02(طالبا وطالبة، فبلغت عينة البحث)02الصرف بالطريقة التقليدية بواقع)

، وأعدت الخطط التدريسية طبيق التجربةوطالبة، اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي لت

قة التقليدية للمجموعة ، وبالطريمنهج القرائن للمجموعة التجريبيةعلى وفق 

الضابطة، وأعدت اختبارا لالكتساب لقياس مدى اكتساب الطلبة للمفاهيم الصرفية، 

واستعملت الوسائل  ،فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد (93تكون من )

التائي لعينتين مستقلتين، منها )االختبار االحصائية المناسبة الستخراج نتائج البحث

، معادلة القوة براون، معامل الصعوبة –ط بيرسون ، معادلة سبيرمان معامل ارتبا

، معادلة فّعالية البدائل الخاطئة، النسبة المئوية(، وبعد تحليل البيانات التمييزية
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الذين يدرسون المفاهيم إحصائياً أسفرت النتائج عن تفوق طلبة المجموعة التجريبية 

الذين يدرسون الضابطة ة المجموعة على طلبالصرفية على وفق منهج القرائن 

، وفي ضوء نتائج البحث المفاهيم الصرفية بالطريقة التقليدية في اختبار االكتساب

ضرورة تدريس مادة الصرف في المرحلة الجامعية بمناهج وطرائق أوصت الباحثة ب

 تدريس حديثة .

The Effect of Evidence Approach on Acquiring 

Morphological Concepts among the Students of the Colleges 

of Basic Education 

Inst. Suaad Mosa Yaqoob Alsoltani(Ph.D.)  

 Diyala University / College of Basic Education                                 

 

Abstract : 

      The current study aims at investigating The Effect of 

Evidence Approach on Acquiring Morphological Concepts 

among the Students of the Colleges of Basic Education. To 

achieve the goal of the study, the researcher formulated the 

following zero hypothesis. There is no statistically significant 

difference at the level of significance (0.05) between the average 

scores of students of the experimental group who are studying 

morphology subject according to the evidence method, and the 

average scores of students of the control group who study 

exchange in the traditional way in the acquisition test.  

To achieve the goal of the research, the researcher chose the 

Arabic Language Department at the College of Basic Education 

- Diyala University in an intentional way to represent the 

research sample. Section (A) was chosen to represent the 

experimental group who studied the morphology subject 

according to the evidence method, by (40) male and female 

students. Division B represented the control group who 

traditionally studied the morphology subject, at the rate of (40) 

male and female students. The research sample reached (80) 

male and female students. The researcher adopted the 

experimental method to apply the experiment. The teaching 

plans were prepared according to the evidence approach of the 

experimental group and in the traditional way of the control 

group. The researcher prepared an acquisition test to measure 

the students ’acquisition of morphological concepts consisting 
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of (39) multiple-choice test items. Suitable statistical methods 

were used to extract the results of the research from them (T-test 

for two independent samples, Pearson correlation coefficient, 

Spearman-Brown equation, difficulty coefficient, discriminatory 

force equation, equation of efficacy of wrong alternatives, 

percentage). After analyzing the data statistically, the results 

resulted in the superiority of the experimental group students 

who study morphological concepts according to the evidence 

approach, over the control group students who study 

morphological concepts in the traditional way in the acquisition 

test. In light of the results of the research, the researcher 

recommended the necessity of teaching drainage at the 

university level with modern teaching methods. 

 

 بالبحثالفصل األول : التعريف 

 مشكلة البحث :-

إن المستوى العلمي لطلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية االساسية في مادة      

الصرف ال يتعدى حصول الطلبة على الدرجة التي تؤهلهم للنجاح، وهذا يعد مؤشرا 

ل ون معلمي المستقبل، ويعوّ بة الذين يعدّ واضحا للمستوى العلمي الضئيل لهؤالء الطل

، وهذا يعد أحد أسباب بتدائية والمتوسطةتعليم التالميذ في المرحلة االفي عليهم 

، الن الخلل يكمن في ضعف في مادة اللغة العربية عموما ضعف طلبة المدارس

 لبا على أداءه الوظيفي المستقبلي.تأهيل الطالب في المرحلة الجامعية مما ينعكس س

د في الدرس اللغوي اال إن الضعف يالزم الكثير من الجهوبذل وبالرغم من      

الصرف بالنصيب األوفر من ذلك الضعف في  بية، وحظيتدريس فروع اللغة العر

الرئيسة التي تعترض مشاكل ال، فشيوع األخطاء الصرفية باتت مشكلة من التدريس

، وإن الطالب الجامعي في أقسام اللغة العربية في الكليات التربويةطريق التدريس 

قى مادة الصرف بطريقة ال تراعي التطبيقات العملية وال تتعدى التلقين والحفظ في يتل

دبيات التي اطلعت عليها عرض القواعد الصرفية، وهذا ما أكدته الدراسات واأل

   .الباحثة، وعرضتها في الفصل الثاني من البحث الحالي

تعليم وتعلم مادة  منلتدريسيين والطلبة يعانون ا من مجموعةن فإ ذلك فضال عن     

قدرة عدم التي تواجههم كثيرة، مع  الصعوباتإن ، والصرف بشكل كبير نسبيا

معقدة وصعبة  صرفن كتب الإعلى ذلك ف عالوةً ، أهداف المادة على تغطية مفرداتها

وتحتاج الى الكثير من الجهد والوقت من لدن المدرس ليستطيع فهمها وتبسيطها ومن 

ية يحتاج لصرفالمفاهيم ااكتساب  الباحثة إن ترىو ،إيصال مضمونها الى طلبته ثم

ل الطرائق واالساليب الحديثة في تدريسها من اجل تبسيطها وتيسيرها تعمااسالى 

إن المفاهيم الصرفية حديثة العهد على مسامع  اصةً خ، لطلبةلتكون أقرب الى فهم ا

مرحلة الثانوية او المتوسطة إال بشكل بسيط الطلبة، أي لم يسبق لهم دراستها في ال
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التدريسية الحديثة سيساعدهم على اكتسابها بشكل أكثر يسرا فأتباع الطرائق جدا، 

التقليدية في التدريس بات ويختصر الوقت والجهد، الن اتباع الطرائق واالساليب 

 حال التدريس في أغلب الجامعات .

دراسة تعرف:)أثر منهج القرائن في اكتساب المفاهيم رتأت الباحثة إجراء ا لذلك      

محاولة منها لتيسير اكتساب المفاهيم ،الصرفية لطلبة كليات التربية االساسية(

مساعدتهم على فهمها وتطبيقها لطريق القرائن الصرفية والمعنوية من الصرفية 

 عمليا في الكالم والكتابة .

 

 أهمية البحث:
(، فاللغة 0)سورة يوسف:  أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  إِنَّاقال تعالى:      

مرحلة في  التي مرت بمرحلة من االزدهار والخلود ،عربية هي لغة القرآن الكريمال

في علومها بما يمتلكه أبنائها من  روالتبصّ  رالتبحّ أدت الى  نزول القرآن الكريم،

عقول متفتحة تستطيع الغوص في أعماقها الستخراج مكنونها واالستزادة من فيض 

اللغة العربية يرجع الى سمو عالقتها الوثيقة بكتاب هللا الخالد،  قيّ فرُ  ها الغزير،معلو

وغيرهم وهو ما جعل منها لغة تنماز بالمرونة في االلفاظ والمعاني لتساعد العرب 

 ي االساسيةالعرب وسيلةأصبحت ف ،(03،ص 0222، )عطاعلى فهم القرآن الكريم، 

هي التجاهات والتواصل مع الناس من أبناء جلدته واالمعارف والمهارات كتساب ال

أهمية اللغة العربية بما لها من مكانة إذ تبرز  ، (0ص،0229،العزاوي)اللغة العربية

، فهي وسيلة التفاهم والتواصل والتعبير والمعارفم جميع العلوم حة في تعلّ واض

ميتها في أصالتها وجمال تراكيبها، وتنوع تتجلى أهففضال عن كونها وسيلة للفهم، 

داتها، وتكامل فروعها د من أغنى لغات العالم من حيث مفر، فهي تعّ ألفاظها وجمالها

لفرع من  ملة ال فرقالمختلفة من نحو وصرف وبالغة وأدب ، فهي وحدة متكا

 . (09، ص0200،  جاسمخر في األهمية )فروعها عن اآل

ويعد الصرف من علوم اللغة العربية ذات األهمية الكبيرة، فهو من أبرز أركانها      

ويعد بداية السلم لالرتقاء بطالب اللغة العربية الى فهم التراكيب اللغوية وأصول 

صعوبة وغموض في فهم قواعده، من األلفاظ والكلمات، على الرغم من ما يعتريه 

إال إنه ال بد له من دراسته لفهم أصول الكلمات، فالصرف يرهف إحساس الطالب 

ليتبيّن له أصل االشتقاق، واللفظ القريب الدال على معنى بعيد إذ إنه ال يكتفي بإيضاح 

لرأي بسند تركيب الجملة اللغوية بل يتعداه الى بنية المفردة، وعملية اشتقاقها، ويسند ا

هتمام العلماء قديما وقد انصب ا(، 192،ص0391، )السيوطي، وقوٍل رصينٍ قوي

ودعوا الى وحديثا الى العلوم الصرفية فأهتموا بصياغة الكلمات وضبط البنية اللغوية 

)السودا، ا يخل بالفصاحة والبالغة العربيةنبذ الخطأ الصرفي والبراءة منه وعّدوه عيب

االم تلد ، وقيل كما إن م أحدهما اآلخروالصرف علمان يتمّ  النحوو(، 12، ص0390

 لفاظ لذلك قيل عنه )الصرف أم علملد منه الكلمات واالاالوالد فكذلك الصرف تتو

أي من هذين االستغناء عن غة العربية لنحو أبوها(، فال يستطيع طالب اللالعربية وا

للحن)السلطاني، العلمين ألنهما صنوان، فبهما يصون المتحدث لسانه من ا

 .(02،ص0221
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أقسام اللغة  لطلبة صرف أهمية بالغة، فإن الباحثة ترى إن لعلم المربطاً بما تقدّ       

، راكيب اللغوية واأللفاظ والمعانيمن جهة التكليات التربية األساسية،  العربية في

االستغناء طالب اللغة العربية يستطيع ؛ لذلك ال واإلعالل بدالومن جهة االشتقاق واإل

وال يتم ذلك ، وأساليبها فنونها ر فيوالتبصّ  عن االستزادة من مناهل العلوم الصرفية

مبتكرة وأساليب  متنوعة بأنشطةعقله إال باستثارة دافعيته وتفعيل فكره وتنشيط 

 .مستمدة من مناهج علمية ومنطقية  تدريس حديثةوطرائق 

 بالشكل الصحيح، المفاهيمالمرحلة االولى لتعلم عد المفاهيم ت كتساباعملية وإن        

ليكون  المرغوب فيه بطريقة أكثر فاعلية السلوكمن طريقها اكتساب ليتمكن المتعلم 

 ،4222)أبو جادو،جزءا من المحصلة النهائية المعرفية والعلمية والسلوكية للمتعلم

من تواجه الكثير فضال عن ذلك فإن عملية اكتساب المفاهيم لدى المتعلم ، (242ص

ال الذي لدور الفعّ د انتيجة استعمال طرائق تدريس تقليدية تقيّ  ،الصعوبات والمعوقات

فعملية اكتساب المفاهيم بالطرائق التدريسية الحديثة تعاني من عدم  يقوم به المدرس،

طرائق استحداث حثيثة من أجل  ت جهودلك بذل؛ لذالتفعيل والتنشيط الحقيقي لها

، يشكل فاعل وجدّ ات تدريسية ونماذج تعليمية متنوعة واستعمالها باستراتيجيو

، 0203، السلطاني.)ودقيقة هدف الى اكتساب المتعلم للمفاهيم بطريقة صحيحةي

 تحصيل الفائدة للطلبة العلوم هوأي علم من من تدريس  ، فالهدف األساس(02ص

مد على استعمال الطريقة العلم، وهذا بال شك يعتذلك  طريق تحقيق أهدافمن 

(، فاتباع الطرائق الحديثة في 001، ص0309في تدريسه) مالعثمان، المالئمة 

من أهم خذ باألسلوب العلمي عند اتباعها األوإن  جدا؛ ضروريومهم التدريس أمر 

الحديثة هي التي تتعرض لتنمية ألن أحسن طرائق التدريس أسباب نجاح استعمالها، 

، وليس التلقين والحفظ في التفكيرالمنطقي المتسلسل و مهارات األسلوب العلمي

  .(03،ص0333هندي وآخرون،)واالستظهار.

ويتجلى ذلك كلّه في منهج القرائن، إذ يالحظ األلفاظ والمعاني العربية ويرّكز          

كيبها وكلماتها وما فيها من مميزات على ما فيها من جمال في أساليبها وترا

ثم يعمل على جمعها والموازنة بينها بشكل منطقي قائم على التفكير  ،وخصائص

، وهذه الطريقة تنمي منطقية العلمي والتحليل المنطقي ويستنبط القواعد بطريقة علمية

والفائدة من استنباطها.) لدى المتعلم الشعور بحاجته الى استنباط القاعدة 

 (.02،ص0223الموسوي،

فاتباع المناهج التعليمية والطرائق واالستراتيجيات الحديثة في التدريس عامةً       

والتدريس الجامعي خاصةً أمر مهم جداً؛ ألنها تفسح المجال أمام الطلبة للفهم 

هم في إثراء العملية التعليمية يُس واالستنتاج والتحليل ومن ثم استنباط وابتكار كل ما

التعليم الجامعي يُعد الوسيلة ف، (01، ص0333،إسماعيلمعلومات ومعارف)  من

نجع لتوفير الخبرات والمعارف التي يحتاج اليها اال

وإن كلية التربية األساسية هي واحدة من أهم ، (86،ص4222)حمادة،المجتمع

الكليات في التعليم الجامعي؛ ألنها تؤهّل وتخّرج الكوادر التعليمية التي يتم على 

أيديهم بناء اللبنة األولى لبناء المجتمع، في مرحلة التعليم األساس، الذي يُعد الركيزة 
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في بناء مستقبل األجيال األساسية التي تمّكن الفرد من تحمل المسؤولية، والمضي 

 ( .00،ص0203الصاعدة )السلطاني،

 م تتجلى أهمية البحث بما يأتي : ربطاً بما تقد      

 أهمية اللغة العربية ألنها لغة كتاب هللا الخالد ، وهو القرآن الكريم . .0

الطلبة في أصول الكلمات أهمية علم الصرف؛ ألنه يسهم في تبصر  .0

  وضبط البنية اللغوية .التراكيب اللغوية وااللفاظ و

أهمية اكتساب المفاهيم بوصفها بداية الطريق لتعلم المفاهيم بطريقة أكثر  .9

 .ودقة فاعلية 

 أهمية اتباع المناهج التعليمية والطرائق واالستراتيجيات الحديثة في التدريس، .0

 المنطقي المتسلسل . هم في تنمية مهارات األسلوب العلمي التفكيرألنها تُس

كليات التربية األساسية، التي تُعد من أهم  أهمية المرحلة الجامعية وخاصةً  .0

 التربوية التي تُعنى بتأهيل المعلمين في ضوء أسس علمية . المؤسسات

 .تذليل صعوبة مادة الصرف تجريبياً  يُسهم فيمنهج حديث التوّصـل الى  .9

ناولت أثر منهج القرائن في اكتساب ت -على حد علم الباحثة–عدم وجود دراسة .1

 المفاهيم الصرفية تجريبياً.

 

 :هدف البحث

اكتساب المفاهيم الصرفية أثر منهج القرائن في )يهدف البحث الحالي الى تعّرف      

 لطلبة كليات التربية االساسية(.

 

 :  وضعت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتيةالبحث  : لتحقيق هدف فرضيتا البحث

(بين متوسط درجات 2, 20ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )) 

منهج القرائن على وفق صرف ن مادة الويدرسالذين المجموعة التجريبية  طلبة

ريقة بالط صرفن مادة الويدرسومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين 

 .التقليدية في اختبار االكتساب(

 

 البحث الحالي بـ : يتحدد حدود البحث :

 كليات التربية األساسية .  -الحدود المكانية : أقسام اللغة العربية.1

كليات التربية  –أقسام اللغـة العربية  -الحدود البشرية: طلبة المرحلة الثانية  .4

 األساسية.

(،  0200 – 0201الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ).2

 الدراسة الصباحية . 

المقررة للفصل  صرفالحدود العلمية: تدريس الطلبة على وفق مفردات مادة ال.2

المصدر في اللغة واالصطالح، الفرق بين المصدر والفعل ، )وهي الدراسي الثاني

المؤول، المصدر الميمي، اسم المصدر : تعريفه، الفرق  المصدر الصريح ، المصدر

بينه وبين المصدر، أسم المرة ، اسم الهيأة، إعمال المصدر، المقصور والممدود 

 .(والمنقوص، التثنية والجمع، التصغير، النسب
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 تحديد المصطلحات :

وأَثَُر العالمة، )جاء في المعجم الوسيط لـ)أنيس وآخرون( األثر هو:األثر: لغةً: .0

الشئ ، بقيته ، وأثَره ، أَْثراً ، وأَثارة وأُْثره ، تبع أَثََره .(  ) أنيس وآخرون ، ب ت ، 

 (. 0ص 

:)له ثالثة معاٍن األول: بمعنى النتيجة، وهو 0221الجرجانيعرفه  :اصطالحا

، ) الجرجاني الحاصل من الشىء، والثاني: بمعنى العالمة، والثالث: بمعنى الجزء(

 (. 00ص،  0221

جّراء تدريس طلبة األداء الناتج والمتحقق النهائي من : )التعريف اإلجرائي لألثر

لمادة الصرف على )المجموعة التجريبية( كلية التربية االساسية  -المرحلة الثانية

 .  وفق منهج القرائن

هـ ( في لسان العرب  211المنهج : لغةً: ابن منظور  ) ت  :منهج القرائن.4

كنَْهج، ، وسبيل َمْنهُج جةوطرق نَهِ وهو النهّج، ،ن واضح: طريق نَْهٌج : بَيّ "نَْهج :

ُكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً لِ ): كالمنهج" وفي التنزيل: ريق وّضحه، والمنهاج: الطومنَْهجَ 

 ، مادة نهج(. (.) ابن منظور ، ب ت00) المائدة : (َوِمْنهَاًجا

وسيلة لتحقيق غاية مهمة وهي تعديل سلوك :" 0221الهيجاء  أبوعرفه  :اصطالحا

 التالميذ اللغوي من خالل تفاعلهم مع الخبرات واألنشطة اللغوية".

 . (93،ص 0221)أبوالهيجاء،

"الشئ (: :)قََرنَ عرفها)أنيس وآخرون( في المعجم الوسيط: )القرينة( القرائن:

وقِراناً: صاحبه واقترن به،  بالشئ وقََرن بينهما قَْرناً وقِراناً: جمع، وقارنه مقارنة

، وتقارن الشيأن : تالزما") أنيس الشئ بالشئ: وازنه به، والمقارن: المصاحب

 (. 000وآخرون ، ب ت ، ص 

( :" مجموعة من العالقات التي تربط بين المعاني  0220) حّسان  :اصطالحا

، ص 0220) حّسان، الخاصة حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها".  

010) 

هي روابط تجاورية أو تباعدية تكّون عالقات  :التعريف االجرائي لمنهج القرائن

يمكن من طريقها التوصل الى المعنى المراد لرفع اللبس الحاصل  ،لفظية او معنوية

من جراء تركيب المفردات مع بعضها في سياق الجمل المتقاربة في االلفاظ 

والمعاني، واالفادة منها في فهم التراكيب وااللفاظ الصرفية وأصول البنية اللغوية 

 ة )عينة البحث( .للداللة على المعنى ،وسيدرس به طلبة المجموعة التجريبي

أورده الفيومي صاحب معجم المصباح المنير: " َكَسْبُت َمااًل : لـغـة االكتساب :.2

َكْسبًا ِمْن بَاِب َضَرَب َربِْحتُهُ َواْكتََسْبتُهُ َكَذلَِك َوَكَسَب أِلَْهلِِه َواْكتََسَب طَلََب اْلَمِعيَشةَ 

ْثَم َواْكتََسبَهُ تََحمَّ   (090،ص 0، ج0202الفيومي ،  (لَهُ .َوَكَسَب اإْلِ

قدرة المتعلمين على فهم المحتوى التعليمي "  :0209عرفه الساعدي  :اصطالحا

وتمييزه وتعميمه اذ تقاس هذه القدرة بمجموعة الدرجات التي يحصل عليها في 

 .(18،ص4218)الساعدي ، ".اختبار االكتساب المعد ألغراض تعليمية

)التعريف، التمييز، التطبيق( بحث منقُدرة طلبة عينة ال :التعريف االجرائي لالكتساب

/ للمرحلة الثانية/ قسم اللغة صرف، المحددة في مفردات مادة الصرفيةللمفاهيم ال
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األقل من أصل  ىالعربية، في كليات التربية األساسية، وذلك باإلجابة عن فقرتين عل

  .لهذا الغرض ثالث فقرات مخصصة لكل مفهوم في اختبار االكتساب المعدّ 

فَِهَم الَشئ بالكسر فَْهماً :" ذكره الرازي في مختار الصحاح بقوله :لغةً  المفهوم :.2

، ص 0220)الرازي ، . وفهامةً أي علمه، وتفَّهم الكالم : فهمه شيئاً بعد شيء "

013) 

بأنه "صياغة مجردة للخصائص المشتركة  :(0200عرفه )أبو عاذره  اصطالحا:

بين مجموعة من المواد والحقائق او المواقف، ويعطى عادة إسماً أو كلمةً أو عنوانا 

, 0200)أبو عاذره ، ومنها أنه عالقة منطقية بين معلومات ذات صلة ببعضها ".

 .(00ص

عرفه ابن منظور في لسان العرب " هو التغيير و التحويل من  : الصرف : لغة.5

والصرف التقلب"  ،عن وجههأو من حال لحال ... فهو رد الشيء  وجه إلى وجه

الى وجهه صرفه يصرفه صرفا فانصرف )ابن  " هو رد الشيءوقال أيضا الصرف 

 ، مادة صرف(ب.تمنظور ، 

 للصرف في االصطالح معنيين : اصطالحا:

وال أبنية الكلم التي ليست صول يعرف بها أحعلم أ : عرفه أبن"المعنى العلميأ.

 (0،ص0300)ابن الحاجب، " بإعراب

 مثلة مختلفة لمعان مقصودة ّ التحويل األصل الواحد الى أ ": المعنى النظريب.

ْفِهم( فكل مثال من تحّصل الفائدة إال بها مثل)الفَْهم، فَِهَم، يَْفهَم، اْفهَم، فَاِهم، َمْفهُوم، استَ 

، وحسين  األمثلة السابقة له المعنى الخاص به دون غيره" )الخوسبكي

 .(90،ص0330

 

 الفصل الثاني : أطار نظري ودراسات سابقة

 منهج القرائن :   - أوال : إطار نظري:
م لكنه أو لغويا لدى اللغويين المتقدمين؛لم يتبين معنى القرينة مصطلحا نحويا      

، ية، الرابط، الدليل) اآل:وألفاظ مرادفة للمعنى المعجمي له مثلاستبدلوه بمعاني 

الى المطلوب او مايدل فالقرينة امر يشير  (0، ص0220) عزيز،(. ، الداللةمارةاأل

فهي ظاهرة لفظية او معنوية او حالية يتم من خاللها امن اللبس الحاصل  ،على المراد

مايلزم الكالم او الجملة من احوال ال تنفك  من تركيب المفردات، او هي

 . (00، ص0200عنهما)السلطاني ، 

الفالسفة اليونانيين ويمكن القول بأن منهج القرائن جاء نتيجة لتأثر علماء النحو ب      

ومنطق أرسطو، فمبدأ العلية كان له شأن في النحو العربي يضاهي المنطق 

الركيزة االساسية التي يقوم عليها القياس الن العلية هي  األرسطي في األهمية،

) اج تمخض عنه مبدأ العلية الفلسفيالنحوي، وما نظرية العامل النحوية اال نت

ان تمام في كتابه)اللغة العربية معناها قد بين حسّ (، و90، ص0309محجوب،

، تتقارب فيه الظواهر ماهية منهج القرائن، فهو تحليل لساني بنيوي وصفيومبناها( 

، يتمتع بمميزات وخصائص إيجابية ومرونة في للغوية من حيث الشكل والداللةا

التطبيق العملي له في التدريس تستحق االلتفات اليها، والتنبه الى صالحية هذا المنهج 
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ان يحتاج ، فما يزال كتاب تّمام حسّ -ومنها الصرف-في تدريس فروع اللغة العربية

ور ويخرج الى حيز الوجود والتطبيق الفعلي في ث كثيرة ليرى الناالى دراسات وابح

تكمن في تعاون وتكاتف منهج القرائن فالغاية األساسية ل الجانب التربوي والتعليمي،

بين اللفظ  القرائن المعنوية واللفظية إليضاح المعنى الواحد وبيان العالقات السياقية

يعتمد في دراسة منهج القرائن ، ف(011 – 019، ص 0339) حمداوي،والمعنى.

الجمل على تحليلها الى أجزاء لتبيان العالقات )القرائن( التي توضح أصولها، وبها 

يتمكن من معرفة مدلوالت اللغة والعالقات المنطقية بين أجزائها والحكم عليه بالقبول 

 0223) الموسوي ، همية القرائن.، وهنا تبرز أمن عدمه من حيث الصياغة اللغوية

  .( 90، ص  

 في تدريس مادة الصرف منهج القرائن  -
ا أحوال أبنية الكلمة التي ليست بأعراب العلم الذي يعرف به"هو  علم الصرف        

(، والمقصود باألحوال هنا التغييرات التي تطرأ 000،ص0330أو بناء")خليل، 

على  أبنية الكلمة فيتحول األصل فيها الى أمثلة متنوعة نحو)اسم الفاعل ،اسم 

، من هذا التعريف  ، جمع ...(لغة، صفة مشبهة، أسم تفضيلصيغة المبا المفعول،

 لدى  morbhologyالمورفولوجيمفهوم ن اقترابه مفهومه من يلعلم الصرف يتب

على بنية الكلمة، من تغييرات وزيادات وتحوالت  من طريق ما حدث، علماء اللغة

عليها، دخلت عناصر لغوية معينة  بفعلأو وظيفتها تغيير داللتها ومعناها أدت الى 

للغة بتحليل النظام الصرفي  إن علم الصرف يعنىفي  يتلخصبينهما  التباينلكن 

،  أما المورفولوجيا فيعد أعم منه ،أو اللغات التي تشبهها نحو اللغات الساميةالعربية 

من منهماقترب كل وقد ي ،ألي لغة من لغات العالم تحليل النظام الصرفيبفهو يختص 

تضح الصرف تإن أهمية علم و(.  000ص ،0339في منهج التحليل.)خليل ،  األخر

عالل الذاتية لمفردات كالم العرب كاإل في كونه علم يبحث فيه عن األغراض

الكلمة  صورةتحليل من طريق  واالشتقاق واالدغام واالبدال

القرائن عناصر تحليلية تفيد في الكشف عن مكونات ، و(0310،009،كحالةوهيئتها)

التركيب اللغوي وأجزائه من بُنية وعالمة اعرابية وغيرها،إلظهار بُنية تركيبة معينة 

، والكشف عن المظاهر التي اشغال موقع وظيفي معين في الجملةاو قدرتها على 

ل التركيب تطرأ على الكالم من تقديم او تأخير او حذف او زيادة تؤثر في شك

، ف الكالم، والسبيل الى الوقوف على ذلك كله مالحظة القرائن التي تكتنداللتهو

، ربطاً (00، ص0229واالستعانة بها في تحليل بنية التراكيب اللغوية .)الزاملي ، 

يعد من المجاالت الواسعة للدراسات اللغوية ومنها )دراسة منهج القرائن بما سبق فإن 

يضم بين ثناياه قواعد وقوانين كثيرة تمكنه من فهم السنن علم الصرف(، ألنه 

حسان ، اعتمادا على القرائن التي تعين على االفصاح عن المقصود )اللغوية، 

ر اكتساب في تيسي علدور فاسيكون له ( ،لذلك  فان منهج القرائن 000،ص0310

العربية معناها وهذا ما أكده   تّمام  حّسان في كتابه )اللغة المفاهيم الصرفية، 

 ومبناها(.
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اعتمدت الباحثة على مجموعة عرض دراسات سابقة :. 1 :ثانيا : دراسات سابقة

 من الدراسات السابقة التي لها عالقة ببحثها، وقسمتها على محورين:

 ، وقد عرضتها الباحثةفي التدريس دراسات تناولت منهج القرائن األول:المحور

 :  ووازنت بينها كما يأتي
 دراسات تناولت منهج القرائن في التدريس :  -

)أثر فأُجريت هذه الدراسة في المغرب، وهدفت الى تعرّ ( :1998حمداوي).0

منهج القرائن في التحصيل المدرسي في مادة قواعد اللغة العربية بالسلك اإلعدادي 

سموا طالباً وطالبة ق(92تكونت عينة البحث من )السنة الرابعة أنموذجاً(،  –المغربي

( طالباً وطالبة في كل مجموعة، 92على مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع )

واخضعت كلتا المجموعتين الختبار بعدي، وعند تحليل البيانات باستعمال االختبار 

لعينتين مستقتلين اسفرت الدراسة عن  تفوق أفراد المجموعة (T-testالتائي )

تدريسها على المجموعة الضابطة وبداللة التجريبية التي استُعمل منهج القرائن في 

 :منهاة اوصى الباحث بعّدة توصيات ( ،وفي ضوء نتيجة الدراس 2،20احصائية ) 

. خال كل ماهو جديد في حقل التجربةواد ضرورة تجديد مناهج وطرق التدريس،

 (. 022 – 010، ص0339حمداوي،)

جامعة بغداد/ كلية -أُجريت هذه الدراسة في العراق(: 4229دراسة الموسوي).4

وهدفت الى تعّرف)أثر منهج القرائن في تحصيل مادة النحو  –ابن رشد-التربية 

 ،واالحتفاظ بها وانتقال أثر التعلم لدى طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية(

استعمل اختبار للتحصيل من نوع ،( طالباً وطالبة 12تكونت عينة البحث من )

ي وبعد معالجة البيانات اإلحصائية باستعمال تحليل التباين الثنائ، االختيار من متعدد

تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل أسفرت النتائج عن 

انتقال اثر التعلم المجموعتين في ليس هناك فرق ذو داللة احصائية بين ،واالحتفاظ 

 .ى( –ص، ح  ،0223) الموسوي،.

كلية -ديالىجامعة –أجريت الدراسة في العراق (: 4211دراسة السلطاني).2

في تحصيل طالبات المرحلة وهدفت الى تعرف)أثر منهج القرائن التربية االساسية، 

( طالبة من 10عينة الدراسة من)، تكونت االعدادية في مادة البالغة واالحتفاظ بها(

من  لالحتفاظ اواختبار اتحصيلي ااختبارالدراسة  تاستعمل، خامس األدبيطالبات ال

، أسفرت انات باستعمال االختبار التائيبيوبعد تحليل النوع االختيار من متعدد، 

ضابطة في النتائج عن تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة ال

. على الضابطة في اختبار االحتفاظ المجموعة التجريبيةاختبار التحصيل، وتفوق 

 .(ل-،ي0200السلطاني، )

 : مادة الصرفتدريس دراسات تناولت  -

كلية  –، جامعة بغداد الدراسة في العراق: أجريت (4221دراسة الهاشمي ).0

،وهدفت  إلى التعرف بمستوى تطبيق طلبة اللغة العربية في  -ابن رشد–التربية 

، تكونت للقواعد النحوية والصرفية في ضوء تصنيف بلوم وتطويره -ابن رشد-كلية

( تدريسي، استعمل أداتين للبحث االولى 0( طالبا وطالبة و)90عينة الدراسة من )

 ت والمهارات األساسية للغة العربية، واالخرى استبانةمقياس التمكن من القدرا
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للغة العربية، استعملت لمعرفة مقترحات التدريسيين بشأن تطوير تدريس قواعد ا

انخفاض االختبار التائي، ومعامل ارتباط بيرسون، واسفرت نتائج الدراسة عن 

مستوى طلبة الصفوف االربعة في قسم اللغة، في مادة القواعد النحوية والصرفية، 

، وفيما يخص مقترحات تطوير مستوى الطلبة في -ابن رشد-العربية بكلية التربية

 ( .90-03، 0220اختيار الدراسة في القسم.)الهاشمي ،  فيالقسم هو حريتهم 

ق، جامعة ديالى/كلية التربية اأجريت الدراسة في العر(: 4222دراسة السلطاني).0

، وهدفت الى بناء دليل لتيسير تدريس مادة الصرف في كتاب شذا العرف في فن 

 ،في العراق ربية في كليات التربيةالصرف( للمرحلة االولى في اقسام اللغة الع

 استعملت الدراسة االستبانة المغلقة لمعرفة صعوبات تدريس مادة الصرف ، وزعت

، وعينة من الطلبة بلغ عددهم تدريسي(00على عينة من التدريسيين بلغ عددهم )

( طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانية ، عولجت البيانات باستعمال معامل 021)

ح، والوزن المئوي ، فأسفرت نتائج الدراسة عن ارتباط بيرسون، والوسط المرج

صعوبات يعاني منها طلبة المرحلة االولى في دراسة مادة الصرف ،مع حاجتهم الى 

وصلت الدراسة الى بناء دليل تمرينات محلولة وغير محلولة بعد شرح المادة ، وت

 ي(.-، ح0221،الصرف للمرحلة االولى.)السلطاني ير تدريس مادةلتيس

-: أجريت الدراسة في العراق، جامعة بغداد، كلية التربية(4212جاسم )ة دراس.9

 مستوى التحصيل )النحوي، الصرفي،البالغي،الى تعرف ، هدفت -ابن رشد

استعملت (، واإلمالئي( لدى طلبة أقسام اللغة العربية  في كليات التربية في العراق

تقيس فيه مستوى تحصيل طلبة  ن نوع االختيار من متعددم الدراسة اختبار تحصيليا

، واختارت عينة للبحث الصرف، البالغة ، اإلمالء( أقسام اللغة العربية في)النحو،

( طالبا وطالبة من طلبة أقسام اللغة العربية في العراق، وبعد تحليل البيانات 022)

باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة ومعامل ارتباط بيرسون ، أسفرت نتائج 

راسة إنه ليس هناك فروق ذات داللة أحصائية بين االختبار النظري الختبار الد

)النحو، الصرف، البالغة، اإلمالء( والمتوسط الحسابي لعينة البحث،  وان مستوى 

ربية لم يكن بالمستوى المطلوب في)النحو، الصرف، البالغة(. طلبة اقسام اللغة الع

  ي(.-،ط0200)جاسم، 

 

 دالالت ومؤشرات وجوانب إفادة من الدراسات السابقة .0

 : منهج القرائن في التدريسالمحور االول : دراسات تناولت 
فقد جرت دراسة حمداوي  دراسات هذا المحور في أنها حديثة نسبيا، شتركتا       

(، 0200)سلطاني( ودراسة ال0223( بينما جرت دراستي الموسوي)0339في سنة)

واضحا على حداثة التوجه في الدراسات التربوية وطرائق ودليال وهذا يعد مؤشراً 

استعمال الطرائق والمناهج واالستراتيجيات الحديثة مثل منهج القرائن التدريس نحو 

التدريس وحل مشكالت تعليمية متنوعة في المراحل واإلفادة منها في في التدريس، 

في المتغير دراسات هذا المحور  شابهتفقد ت فضال عن ذلك،االعدادية والجامعية

المستقل وهو منهج القرائن، ولكنها اختلفت في الهدف والمتغيرات التابعة والمرحلة 

 هدفت دراسة حمداوي الدراسية والمادة الدراسية التي طبقت تجربتها عليها، فقد
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اللغة  الى تعرف أثر منهج القرائن في التحصيل المدرسي في مادة قواعد (0339)

( الى 0223)، بينما هدفت دراسة الموسويالعربية للمرحلة االعدادية في المغرب

تعرف أثر منهج القرائن في تحصيل مادة النحو وانتقال أثر التعلم لطلبة كليات التربية 

( الى تعرف أثر منهج القرائن في التحصيل 0200) أما دراسة السلطاني في العراق،

، وفي ذلك داللة واضحة على ة االعدادية في مادة البالغةمرحلواالحتفاظ لطلبة ال

توجه الدراسات واالبحاث التربوية نحو استعمال كل ما هو جديد في مجال التدريس 

لضعف ومحاولة معالجة ا وتعرف أثره تجريبيا من جهة،، االعدادي والجامعي

من هذه الدراسات  ةوقد أفاد الباحث، الحاصل في تعليم فروع اللغة العربية جهة أُخرى

على فضال عن التعرف  في التعرف خطوات سير الدرس على وفق منهج القرائن،

 . بحث الحاليالوسائل اإلحصائية الالزمة للو المصادر الخاصة بمنهج القرائن

 

 :المحور الثاني: دراسات تناولت تدريس مادة الصرف 
-0220رت مابين )حديثة، جثالث دراسات في هذا المحور  ةعرض الباحث      

تناولتها في دراستها وهي مادة  شتركت جميعها في المادة الدراسية التي( ، ا0200

الصرف ، مما يشير الى أهمية هذه المادة لطلبة أقسام اللغة العربية في كليات 

التربية، عالوةً على ذلك فقد تباينت دراسات هذا المحور في هدف الدراسة، فقد 

-مستوى تطبيق طلبة اللغة العربية في كلية الى تعرف(0220)هدفت دراسة الهاشمي

، بينما هدفت للقواعد النحوية والصرفية في ضوء تصنيف بلوم وتطويره -ابن رشد

الى بناء دليل لتيسير تدريس مادة الصرف في كتاب شذا (0221دراسة السلطاني)

كليات التربية في العرف في فن الصرف( للمرحلة االولى في اقسام اللغة العربية في 

الى تعرف مستوى التحصيل )النحوي، (0200جاسم)العراق، بينما هدفت دراسة 

واإلمالئي( لدى طلبة أقسام اللغة العربية  في كليات التربية في  الصرفي،البالغي،

أن هذا يعطي مؤشراً الى انصراف الدراسات التربوية  ةالباحث العراق(، وترى

تحصيل طلبة كليات التربية واقسام اللغة العربية فيها، نحو تعرف مستويات الحديثة 

وفق أسس ومعايير علمية تتناسب مع التطور محاولة لتطوير التعليم الجامعي على 

بشتى الطرق ة الجامعيمستوى التعليم في المراحل الدراسية ورفع  العالمي، العلمي

، تنا التعليمية والتربويةفي مؤسسافي النهوض بالحركة العلمية والتعليمية  ذلك هميةأل

مادة هذه الدراسات في التعرف على أهمية وصالً بما سبق فقد أفاد البحث الحالي 

األسس والمعايير الالزمة لتدريس ، والتعرف على الصرف لطلبة أقسام اللغة العربية

 ، فضال عن االفادة من الوسائل االحصائية المستعملة في تلك الدراسات.المادة

 

 :الثالث : منهج البحث وإجراءاتهالفصل 

من  اتبعت الباحثة المنهج التجريبي في بحثها الحالي، ألنه أوال : منهج البحث :

تمثل انعكاس للطريقة العلمية وخطواتها بكل وضوح،  أفضل المناهج العلمية التي 

، وإجراء تعديالت مقصودة وضبط ع البحثباالعتماد على دراسة الظاهرة موضو

بين ربط العالقات السببية ل ت للحد من تأثيرها على صحة النتائج ودقتها،المتغيرا

  .( 021،ص0222)عبد الحفيظ وباهي،المتغيرات المستقلة والتابعة.
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 ثانيا : إجراءات البحث :

فالتصميم التجريبي هو المخطط االستراتيجي الذي يضعه لتصميم التجريبي : ا-

عن تساؤالته ومشكلته، والتحقق من الفروض الباحث لتحقيق هدف البحث واإلجابة 

وتخطي الصعوبات التي تواجهه في تطبيق تجربته، وضبط المتغيرات  الموضوعة،

لكي يعزى التغيير الحاصل الى المتغير المستقل دون  ،التي تطرأ على المتغير التابع

 (، لذلك اعتمدت الباحثة تصميما تجريبيا ذا03،ص0333غيره.)الطيب وآخرون، 

 فجاء التصميم على الشكل اآلتي : بط جزئي يتناسب وظروف بحثهاض

 ( التصميم التجريبي1شكل  )

 

 مع البحث وعينته:مجت-

يات التربية تمثل البحث الحالي بطلبة المرحلة الثانية في كل :. مجتمع البحث1

( كليات موزعة على جامعات العراق كما 02والبالغ عددها ) األساسية  في العراق

 (.0مبين في الجدول )

 ( كليات التربية االساسية في العراق والجامعات التي تنتمي اليها1جدول  )

 

اختارت الباحثة) قسم اللغة العربية/كلية التربية االساسية/ جامعة  :عينة الدراسة.4

ديالى( بطريقة قصدية، لتكون عينة لدراستها، ألن الباحثة من سكنة المحافظة، 

وتدريسية في قسم اللغة العربية في الكلية المذكورة، إذ بلغ عدد شعب المرحلة الثانية 

تين بطريقة السحب العشوائي، فكانت ( شعب، مما ساعد الباحثة على اختيار شعب0)

الصرف على وفق منهج القرائن، مادة شعبة )أ( هي المجموعة التجريبية التي تدّرس 

التي تدّرس مادة الصرف بالطريقة (هي المجموعة الضابطة وشعبة )ب

( طالباً وطالبةً ، 02بلغ عدد الطلبة في المجموعة التجريبية )(، فالتقليدية)القياسية

عدد أفراد ( طالباً وطالبةً، فبلغ إجمالي 02بة المجموعة الضابطة )وعدد طل

 األداة  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة 

بعدي  اختبار االكتساب          منهج القرائن  التجريبية 

 لالكتساب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضابطة 

 موقع الكلية  اسم الجامعة  ت موقع الكلية  اسم الجامعة  ت

محافظة النجف  جامعة الكوفة .8 محافظة ديالى / بعقوبة  جامعة ديالى  .1

 /الكوفة األشرف 

/ محافظة ذي قار جامعة سومر .2 محافظة بابل / الحلة  جامعة بابل  .4

 الرفاعي 

الجامعة  .2

 المستنصرية 

محافظة الموصل /  جامعة تلعفر  .6 ابكار  2محافظة بغداد / 

 تلعفر

محافظة صالح الدين /  جامعة تكريت  .2

 الشرقاط

جامعة  .9

 الموصل 

/ محافظة الموصل

 الموصل 

محافظة ميسان /  جامعة ميسان  .12 محافظة واسط /العزيزية  جامعة واسط  .5

 العمارة 
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في كلتا المجموعتين،  ولم يكن هناك طلبة راسبون وطالبةً، طالباً  (02)العينة

                                  ( يبين ذلك. 0)والجدول

 توزيع طلبة عينة البحث (4جدول  )

الطلبة عدد  عدد الطلبة الشعبة المجموعة 

 الراسبين

 المجموع

 62 _____ 22 أ التجريبية 

 _____ 22 ب الضابطة 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة:-

كافأت الباحثة قبل بدء تجربتها بين مجموعتي الدراسة احصائياً في بعض        

المتغيرات التي تعتقد بأنها قد تؤثر في نتائج الدراسة وهي ) درجات مادة الصرف 

 تس للقدرة العقلية)الذكاء(لطلبة الجامعة،درجات اختبار أو للفصل الدراسي األول،

 ( ، وعلى النحو اآلتي : ريبات اختبار القدرة اللغوية لرمزية الغدرج

         :( 4216-4212درجات مادة الصرف للفصل الدراسي األول للعام الدراسي )أ.

استعانت الباحثة بسجل الدرجات )الماسترشيت( في رئاسة قسم اللغة العربية،       

للحصول على الدرجات النهائية لطلبة المجموعتين في مادة الصرف للفصل الدراسي 

(، إذ بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة 0200- 0201من العام الدراسي) األول

(، 90،0(، بينما بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة)90،0التجريبية )

( لعينتين مستقلتين استخرجت الباحثة T-Test) يومن طريق استخدام االختبار التائ

الفرق ليس بذي داللة  داللة الفرق اإلحصائي بين مجموعتي البحث، فتبين أن

( ، 2،090(، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة ) 2،20إحصائية عند مستوى داللة ) 

(، وهذا يعني 10بدرجة حرية)0،910وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )

مادة الصرف للفصل الدراسي لإن مجموعتي البحث متكافئتان في الدرجات النهائية 

 ( يبين ذلك.                     9(، والجدول )0200 –0201لعام الدراسي)األول من ا

 في درجات مادة الصرف تي البحثنتائج االختبار التائي لمجموع (2جدول  )

 للفصل الدراسي األول

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 

اإلحصائية 

عند 

مستوى 

داللة 

2،25 

 الجدولية المحسوبة

 118،225 12،224 85،1 22 التجريبية
26 2،184 1،821 

غير دالة 

 148،215 11،429 82،2 22 الضابطة إحصائيا

 تس :وأ . درجات اختبار القدرة العقلية)الذكاء(4

للتأكد من تكافؤ مجموعتي عينة البحث في مستوى الذكاء اعتمدت الباحثة على       

الذي صمم لقياس القابلية العقلية، للذكاء  للمرحلة الجامعية  (Otis)اختبار أوتس 
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( سؤاالً يتكون كل سؤال من جملة تليها ثالث أو 10ويتميز هذا االختبار بوجود )

، ثل عبارات أو أشكال تزداد صعوبتها تدريجياً أربع أو خمس إجابات محتملة، تم

(، وقد قلصته الباحثة 009:  0229ومقنناً على وفق البيئة العراقية )البدراني ،

لذا عمدت الباحثة إلى تطبيق االختبار ( سؤاال تماشيا مع متطلبات البحث، 02الى)

ساتذة على مجموعتي البحث في الوقت نفسه، وفي ظروف متشابهة بمساعدة أحد األ

على إجابات الطلبة،  الباحثة في القسم، وأخذ الطلبة الوقت نفسه في اإلجابة، وحصلت

واحتسبت الدرجات ومعاملتها إحصائياً، فبلغ متوسط درجات الطلبة في المجموعة 

، (90،010( ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة الضابطة )03،110التجريبية )

 -الضابطة والتجريبية –طلبة المجموعتين ولمعرفة داللة الفرق بين درجات 

( لعينتين مستقلتين فاتّضح أّن الفرق لم T- Testاستعملت الباحثة االختبار التائي )

(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 2020يكن ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( وبدرجة حرية 0،910من القيمة التائية الجدولية البالغة ) صغر( أ0،009البالغة )

 ( يبين ذلك.0وجدول ) ( ،10)

في درجات اختبار  (الضابطة والتجريبية)يوضح تكافؤ مجموعتي البحث (2جدول )

 الذكاء

عة
و
جم

لم
ا

 

 عدد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

 القيمة التائية

ة 
ج

در

ية
حر

ال
 

مستوى 

الداللة 

عند 

(2،25) 

 الجدولية المحسوبة

 41،616 2،821 49،225 22 التجريبية
1،522 1،821 26 

غير دالة 

 15،994 2،999 21،425 22 الضابطة إحصائياً 

 . درجات اختبار القدرة اللغوية لرمزية الغريب:2

كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث)التجريبية والضابطة( في درجات اختبار       

الغريب(، فبلغ متوسط درجات الطلبة في المجموعة القدرة اللغويّة لـ )رمزية 

(، 00،200( ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة الضابطة)00،910التجريبية)

ولمعرفة داللة الفرق بين درجات المجموعتين)التجريبية والضابطة( استعملت 

( لعينتين مستقلتين، فاتضح أن الفرق لم يكن ذا داللة T-Testالباحثة االختبار التائي )

(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة البالغة 2020إحصائية عند مستوى داللة )

(، 10( وبدرجة حرية )0،910(أصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )0،009)

في درجات  ) الضابطة والتجريبية( متكافئتانوهذا يدل على أن مجموعتي البحث

 ( يبين ذلك.0) ، وجدول اختبار القدرة اللغويّة

في  درجات اختبار  ث )التجريبية والضابطة(( تكافؤ مجموعتي البح5جدول )

 القدرة اللغويّة

 المجموعة
 عدد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

 القيمة التائية

ة 
ج

در

ية
حر

ال
 

مستوى 

الداللة عند 

(2،25) 
 الجدولية المحسوبة

 8،992 4،822 11،825 22 التجريبية
1،162 1،821 26 

غير دالة 

 59296 4،456 11،245 22 الضابطة إحصائياً 
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حاولت الباحثة قدر اإلمكان تفادي أثر :ضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(-

. وفيما يأتي هذه المتغيرات الخارجية في سير التجربة ونتائجها بعض المتغيرات

 الخارجية وكيفية ضبطها : 

استغرقت التجربة المدة الزمنية نفسها لمجموعتي البحث، فقد بدأت مدة التجربة: -أ

( وهذه  0/0/0200)االربعاء ( واستمرت لغاية 00/0/0200)األحدالتجربة في 

 يبا .المدة هي ذاتها لمجموعتي الدراسة ، والتي تقدر بثالثة اشهر تقر

ويقصد به ترك أو تسرب مجموعة من الطلبة من أفراد العينة  : االندثار التجريبي-ب

فق ذلك من أثر سلبي أو أو انقطاعهم عن الدوام في أثناء تطبيق التجربة، وما يرا

المستقل  ، وبذلك ال يعزى التغيير الحاصل الى تأثير المتغيربحثيجابي في نتائج الا

)عطية ، ويؤثر في الصدق الداخلي للتجربة . العامل في ذلكخل هذا وحده، وإنما يد

 .(165، ص4226،

عدا حاالت الغياب الفردية التي  حاليالحدث هذه الحالة في تجربة البحث ولم ت    

 كادت تكون متساوية نوعا ما في المجموعتين )التجريبية والضابطة( .

، قلية التي قد تحدث ألفراد العينةإن التغييرات البيولوجية والنفسية او الع النضج: -ج

حدوث تحوالت معرفية أو  في أثناء التجربة التي تستغرق وقتاً طويالً، قد تؤدي الى

، بحثنتائج المسار تغيير  هامن شأن، اجتماعية، أو انفعالية، أو جسمية لدى األفراد

غيير ، وعند ذلك ال نستطيع عزو التمل آخر الى جانب المتغير المستقلفتدخل كعا

حوث التي ، وهي تعد مشكلة كبيرة في البالى تأثير المتغير المستقل وحده الحاصل

بمدة  الحاليوتتمتع البحث  (، 165، ص4226)عطية ،تستغرق مدة زمنية طويلة

 . ة قصيرة تقدر بثالثة أشهر تقريبازمني

اختبار وهو ، البحثطبقت الباحثة أداة قياس واحدة على مجموعتي  أداة القياس:-د

 االكتساب .

يحدث أحياناً أن يتعرض أفراد التجربة لحادث داخل  الحوادث المصاحبة: -هـ

وذلك مما يشوه تأثير المتغير  ،ا يكون ذا أثر في المتغير التابعالتجربة او خارجه

ولم ، (95، ص1961الزوبعي والغنام،)او يؤدي الى المبالغة في قيمته. المستقل

  يعترض

ي حادث او طارئ من الظروف التي تعرقل سيرها او تؤثر في سير التجربة ا 

 المتغيرين التابعين . 

، لذلك ءات التجريبية في المتغير التابعقد تؤثر االجرا أثر اإلجراءات التجريبية: -و

البد من أن يتحكم الباحث في طبيعة الظروف والخصائص واإلجراءات على نحو 

 ( .482، ص1992د الرحمن،. )داود وعبموحد مع جميع المجموعات

وللحد من أثر اإلجراءات التجريبية التي يمكن أن تؤثر في سير التجربة اتبعت    

 الباحثة ما يأتي: 
كانت المادة الدراسية واحدة لمجموعتي الدراسة تمثلت : دراسيةالمادة ال  -

 ،( 0200 – 0201)ت المقررة في مفردات مادة الصرف للعام الدراسيبالموضوعا

المصدر في اللغة واالصطالح، الفرق بين المصدر الفصل الدراسي الثاني وهي )

إسم المصدر :  والفعل ، المصدر الصريح ، المصدر المؤول، المصدر الميمي،
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تعريفه، الفرق بينه وبين المصدر، أسم المرة ، اسم 
0

الهيأة، إعمال المصدر، 

وقد استعانت (، غير، النسبالمقصور والممدود والمنقوص، التثنية والجمع، التص

دات وكانت موحدة لمجموعتي محاضرات لتلك المفر ستاذة المادة إلعدادأُ الباحثة ب

 )التجريبية والضابطة( . البحث

الصرف مادةاستعانت الباحثة بأستاذة مدّرسة المادة:  –
(1)

في القسم لتدريس طلبة  

، العامل في نتائج التجربةثير هذا لتفادي تأمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 

ألن تخصيص مدّرسة لكل مجموعة يجعل من الصعب رد النتائج الى المتغير 

 المستقل. 

حددت الباحثة األيام واوقات المحاضرات التي ستدرس فيها  توزيع المحاضرات: -

من لدن أستاذة المادة، وذلك  مادة الصرف لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(

سبوعياً لكل شعبة ع رئاسة قسم اللغة العربية، بواقع محاضرتين اباالتفاق م

 ذلك .(  يبين 9.والجدول)

 توزيع المحاضرات وأوقاتها على مجموعتي البحث (8جدول )

 الساعة المخصصة المحاضرة اليوم المجموعة

 9،22+6،22 األولى+الثانية األحد التجريبية

 9،22+6،22 األولى+الثانية االثنين الضابطة

 متطلبات البحث :يتطلب البحث الحالي اإلجراءات اآلتية: -

ستعانت الباحثة بالمحاضرات التي أعدتها استاذة مادة االمحاضرات: إعداد .1

بعد تحديد المادة العلمية الصرف في قسم اللغة العربية/ في كلية التربية االساسية 

للفصل الدراسي الثاني كما مر ذكره بحسب مفردات مادة الصرف في قطاعية القسم 

 سابقا.

: لغرض تحديد المفاهيم الصرفية التي سيجري تدريسها .تحديد المفاهيم الصرفية4

والتأكد من اكتساب الطلبة لها في أثناء التجربة، حللت الباحثة المحاضرات التي 

 مفهوماً. (09اعدتها استاذة المادة على وفق مفردات المادة، فبلغت )

صاغت الباحثة مجموعة من األهداف السلوكية  :اغة األهداف السلوكية.صي2

لمحتوى الموضوعات المقرر تدريسها لطلبة مجموعتي البحث، باالعتماد على 

في المجال المعرفي  ةاألهداف العامة لتدريس الصرف، موزعة على المستويات الست

تركيب ، والتقويم ( . وبلغت لتصنيف بلوم ) المعرفة ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، ال

ولغرض التأكد من صالحيتها واستيفائها لمحتوى ، ( هدفاً سلوكياً  32األهداف ) 

المادة الدراسية عرضتها الباحثة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في 

 تدريس اللغة العربية وطرائق تدريسها.

أعدت الباحثة خططاً تدريسية لموضوعات  :.إعداد الخطط التدريسية للمحاضرات2

مفردات المادة والمفاهيم الصرفية ، في ضوء أثناء التجربة التي ستدرس فيالصرف 

المجموعة  لبة، على وفق منهج القرائن  لطالمحددة واألهداف السلوكية المصاغة

ة ية ( لطالبات المجموع، وعلى وفق الطريقة التقليدية )القياس(0التجريبية ملحق )

                                                           

 م.د. وجدان برهان عبد الكريم  (0)
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وعرضت الباحثة أنموذجين من هذه الخطط على مجموعة من الخبراء الضابطة، 

، الستطالع آرائهم يس اللغة العربية وطرائق تدريسهاوالمتخصصين في تدر

ومقترحاتهم ومالحظاتهم لغرض تعديل وتحسين نواحي الضعف وتعزيز نواحي 

ريت الخبراء أُج ، وفي ضوء ما أبداهتلك الخطط لضمان نجاح التجربة القوة في 

 ( . 0فأصبحت بصورتها النهائية  ملحق  ) بعض التعديالت الالزمة عليها،

أعدت الباحثة اختبار لالكتساب لغرض التعرف على مدى : . اختبار االكتساب0

التي حددتها من طريق تحليل محتوى صرفية للمفاهيم ال بحثاكتساب طلبة عينة ال

االختبار المحاضرات المعّدة على وفق مفردات المادة المقررة ، ولصياغة فقرات 

 اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية : وبناءه بصيغته النهائية، 

تعرف) أثر منهج  ثة الهدف من االختبار وهو: حددت الباحتحديد هدف االختبار

 (. م الصرفية لطلبة كليات التربية االساسيةالقرائن في اكتساب المفاهي

، وعي من نوع االختيار من متعدد: استخدمت الباحثة االختبار الموضنوع االختبار

الذي يقيس ثالثة مستويات )التعرف على المفهوم ، تطبيق المفهوم ، تمييز المفهوم  ( 

على مدى اكتساب الذي استخدمته الكثير من الدراسات واالدبيات السابقة في التعرف 

الطلبة للمفاهيم، فوضعت الباحثة لكل مفهوم رئيٍس او فرعي ثالثة أسئلة )تعّرف ، 

تطبيق ، تمييز(، والطالب الذي يجيب عن األسئلة الثالثة أو يجيب عن سؤالين من 

سؤال واحد فقط من  ، أما الطالب الذي يجيب عنتسبا لذلك المفهومأصل ثالثة يعد مك

، فضال عن ذلك فقد حرصت  الباحثة لذلك المفهوم أصل ثالثة فيكون غير مكتسبٍ 

على التوزيع العشوائي للبدائل فال تكون  منتظمة بطريقة تسهل على الطلبة اكتشافها 

 من طريق التخمين . 

 : حرصت الباحثة على توخي الدقة والوضوح في كتابة تعليماتتعليمات االختبار

االختبار، وتبيان طريقة اإلجابة عن فقراته، لضمان نجاح تطبيقه بشكل جيد، 

 فتضمنت تعليمات االختبار اآلتي :

 أُكتب اسَمك والمرحلة والشعبة في الزاوية العليا اليسرى المخصصة لذلك.  -

يرجى اإلجابة عن فقرات االختبار جميعها، وعدم ترك أي منها .ألن الفقرة  -

 و غير الواضحة ، تعامل معاملة اإلجابة غير الصحيحة .متروكة اإلجابة أ

لكل سؤال ، وصفر لإلجابة غير لإلجابة الصحيحة تعطى درجة واحدة  -

 الصحيحة .

 تكون اإلجابة على ورقة األسئلة . -

استخدمت الباحثة صدق المحتوى لالختبار، فعرضت االختبار : صدق االختبار

ين في طرائق تدريس اللغة العربية بصيغته األولية على مجموعة من المتخصص

 والصرفاساتذة اللغة  مجموعة من، وفي االختبارات والقياس والتقويم ومتخصصين

التعديالت البسيطة على  أجرت الباحثة بعضوفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم، 

 النهائية جاهز للتطبيق. ، فأصبح بصيغتهاالختبار

أجرت الباحثة اختبار االكتساب على عينة من طلبة المرحلة  االستطالعية:التجربة 

الباً ( ط02الثانية في كلية التربية االساسية في الجامعة المستنصرية ، بلغ عددهم )

، بعد التأكد من دراسة الطلبة 03/0/0200الموافق  وطالبةً، وذلك في يوم األحد
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التأكد من وضوح تعليمات ض المحددة للتجربة جميعها، وذلك لغر صرفيةللمفاهيم ال

، ووضوح فقراته، وحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، وحساب االختبار

وعد إعالم الطلبة بم وفاعلية البدائل الخاطئة، وقد جرى القوة التمييزية لالختبار

 علىاستاذة المادة ، وقد أشرفت الباحثة بنفسها وبمساعدة االختبار قبل أيام من تطبيقه

اجراء االختبار، وذلك لتسجيل المالحظات والوقت الذي استغرقه االختبار، والذي 

( دقيقة 00كان) 
(0)

. 

َشَرعت الباحثة بعمليات  بعد تصحيح اإلجابات: التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار

لكل فقرة من حيث صعوبتها وسهولتها، وقدرتها التمييزية وفاعلية التحليل اإلحصائي 

%( من  01تنازلياً ثم اختارت أعلى وأوطأ ) ورتبت درجات الطلبةالبدائل الخاطئة 

الدرجات ألنها تعد أفضل نسبة للموازنة بين مجموعتين مختلفتين من المجموعة 

ل نسبة لتمييز الفقرات، ل على أفضالكلية لدراسة خصائص فقرات االختبار، للحصو

فاستخرجت مستوى الصعوبة ، والقوة التمييزية وفاعلية البدائل للفقرات على النحو 

 :اآلتي 

بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات  : مستوى صعوبة الفقرات-

ذا قبلت  فقرات (، ل 2،10 – 2،00االختبار وجدت الباحثة انها تتراوح بين ) 

 .ااالختبار جميعه

، فقرة من فقرات اختبار االكتساب بعد حساب قوة تمييز كل: قوة تمييز الفقرات-

( ، وتعد هذه النتائج جيدة ، وذلك  2،00 – 2،90وجدت الباحثة بأنها تتراوح بين ) 

) الظاهر ( فأكثر  2،02الن فقرات االختبار تعد جيدة اذا كانت قوة تمييزها ) 

 .( 122، ص  1999وآخرون ، 

حسبت الباحثة فاعلية البدائل الخاطئة لكل فقرة من فقرات فاعلية البدائل الخاطئة : -

لى ذلك ( وتأسيساً ع2،01 -)  –(  2،21 -اختبار االكتساب فوجدتها تتراوح بين ) 

 . أبقت البدائل دون تغيير

بطريقة التجزئة حسبت الباحثة ثبات فقرات اختبار االكتساب : ثبات االختبار-

وذلك الختصار الوقت ، اذ تّعد من أفضل الطرائق لحساب ثبات االختبارات، ةالنصفي

ذلك فإن  عالوةً على، والجهد الذي تنفرد به هذه الطريقة لتطبيقه مرة واحدة فقط

ظروف االختبار هي ذاتها في جزئي االختبار، مما يساعد على عدم حصول الطلبة 

وقد ت الباحثة طريقة إعادة االختبار، دملخبرة من جراء إعادة االختبار فيما لو استخ

اعتمدت الباحثة درجات العينة االستطالعية، وقسمت االختبار على قسمين فقرات 

فردية وفقرات زوجية ، واستعملت معادلة ارتباط بيرسون  فبلغ معامل الثبات 

( وهو معامل ثباٍت 2000فبلغ ) براون –( ، ثم تم تصحيحه بمعادلة سبيرمان 2012)

                                                           
(0)

استتتخرجت الباحثتتة متوستتط الوقتتت فتتي اإلجابتتة عتتن فقتترات اختبتتار االكتستتاب  متتن طريتتق جمتتع األزمنتتة التتتي  

 استغرقها الطلبة جميعاً ، بتسجيل وقت كل طالب على ورقة إجابته .واعتماد  المعادلة اآلتية : 

          + الثالث + هكذا الى النهاية الزمن المستغرق للطالب األول + الزمن المستغرق الطالب الثانيالوقت المستغرق =  

 عدد الطلبة الكلي                                                          
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( فأكثر فإنها تّعد 2090إذا بلغ معامل ثبات االختبارات غير المقننة ) ،ألنه دٍ جي

 اختبارات جيدة .

طبقت الباحثة اختبار االكتساب على مجموعتي البحث بعد اجراء تطبيق االختبار: -

وذلك  في يوم األربعاء الموافق  ،لفقراته والتأكد من صدقه وثباته التحليل االحصائي

0 /0/0200 . 

 اتبعت الباحثة في أثناء تطبيق التجربة اإلجراءات اآلتية : تطبيق التجربة: -8

،  11/2/2018بدأ تطبيق التجربة على افراد مجموعتي البحث يوم األحد الموافق -أ

لكل مجموعة ، واستمر تدريس المجموعتين الفصل اسبوعياً  محاضرتينبواقع 

انتهت يوم األربعاء  ( اذ 0200 – 0201الدراسي األول من العام الدراسي ) 

 في ذلك اليوم . كتساببعد إتمام تطبيق اختبار اال 0/0/0200الموافق 

في اليوم األول من تطبيق التجربة وقبل البدء بالتدريس  ستاذة المادةوّضحت ا -ب

) منهج القرائن( للمجموعة وفق علىصرف الفعلي أسلوب تقديم موضوعات ال

ورسم مخطط على  ، لغةً واصطالحاً القرينة في ن تعريف ، ببياالتجريبية فقط 

وطريقة التعرف واالفادة من  السبورة يبين أنواع القرائن وفروعها والعالقة بينها،

 . اكتساب المفاهيم الصرفيةفي ذلك 

مجموعتي البحث  -استعانت بها الباحثة-استاذة مادة الصرف في القسم التي دّرست-ج

 . الباحثة ية التي أعدتهاعلى وفق الخطط التدريس

بعد أن أعدت الباحثة فقرات االختبار، وتأكدت من صالحيتها وأعدت تعليمات -د

االختبار وطبقته على العينة االستطالعية لمعرفة وضوح تعليماته وفقراته ، وحساب 

معامل الصعوبة والقوة التمييزية وفعالية البدائل والثبات ، أصبح االختبار جاهزاً 

 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد،  93للتطبيق بصورته النهائية وهو مؤلف من ) 

 0/0/0200طبقته الباحثة على طالبات مجموعتي البحث في يوم األربعاء الموافق  

، ياماالمتحان قبل أ بموعدواعالم الطلبة صباحاً ،  3،22في وقت واحد في الساعة 

، ى سير االختبار في وقت واحدإلشراف علأستاذة المادة لواستعانت الباحثة ب

 للمجموعتين.

صححت الباحثة إجابات الطلبة في اختبار االكتساب  :اختبار االكتساب تصحيح-2

 على وفق اآلتي:   

 ( درجة، بواقع درجة واحدة لكل سؤال .93الدرجة الكلية الختبار االكتساب ) .أ

الخطأ او للسؤال تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة  .ب

 متروك اإلجابة.

( 25( درجة كأعلى درجة )39وتراوحت درجات الطلبة في اختبار االكتساب بين )

( كأدنى درجة 22( كأعلى درجة )38كأدنى درجة في المجموعة التجريبية ،وبين )

 في المجموعة الضابطة. 

 تقلتين : ( لعينتين مس T.Testاالختبار التائي ) -أ  الوسائل اإلحصائية :-6
مجموعتي البحث عند التكافؤ  الت الفروق اإلحصائية بين طلبةاستُعمل لمعرفة دال

مادة الصرف للفصل الدراسي االول، واختبار اإلحصائي في متغيرات درجات 

وعند حساب الفروق اني اللغوية، ، واختبار فهم المعالقدرات العقلية)الذكاء(
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( المحسوبة  T، واستخراج قيمة ) االكتساباإلحصائية بين المجموعتين في اختبار 

 ومقارنتها بالجدولية . 

 

 ت = 

         -    - 

 

 

 

 اذا تمثل : 

المجموعة = الوسط الحسابي  0َس    = الوسط الحسابي المجموعة األولى . 0َس 

     الثانية .

 المجموعة الثانية . طلبة= عدد  0ن           المجموعة األولى . طلبة= عدد  0ن 

 المجموعة الثانية . = تباين طلبة 0ع         المجموعة األولى.  لبة= تباين ط 0ع

 ( 482، ص 1922البياتي وزكريا، )
 . بات اختبار االكتساباستُعمل لحساب ث (:   Bearsonمعامل ارتباط بيرسون ) ب.

 

 

 ر = 

          

 

 

إذ تمثل : ر  = معامل ارتباط بيرسون    ، ن = عدد أفراد العينة ،  س = قيم المتغير 

 األول 

  ( 162، ص   1922) البياتي وزكريا،   ير الثاني .                   ص = قيم المتغ

استُعمل في تصحيح ( : Sperman – Brawnبراون )  –معامل سبيرمان -ج

 معامل الثبات بعد استخراجه بمعامل ارتباط بيرسون .

 ر ث ث = 

 

 رث ث = الثبات الكلي لالختبار :  اذ تمثل 

     ر  = معامل الثبات لنصفي االختبار               

 ( 151،ص 1992)داود وعبد الرحمن ، 

ختبار مل لحساب معامالت صعوبة فقرات ااستع: معامل صعوبة الفقرات -د

 : كتساباال

  

 

 

 

2س -1س   

1(ع1-1)ن
2(ع1-2+)ن2

2     1       1  

2ن1ن2- 2+ن1ن  

)مجس()مجص(–نمجسص  

] 3)مج س( -3ن مج س  [ ] 3)مج ص( 3ن مج ص [ 

ر2   

+ر1  



   0202مجلة الفتح ...................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-633- 
 

 ن د (  –ن ع ( + ) ن  –) ن               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص =  

 ن 0                        

 

 . ة عن الفقرة في المجموعة العليا ن ع (  = عدد اإلجابات  الصحيح –)ن  اذ تمثل : 

 ن د ( = عدد اإلجابات  الصحيحة عن الفقرة في المجموعة الدنيا  .  –) ن 

   ( 142، ص   1996) عودة ،         .د الطالب في المجموعتين ن     =  عد 0    

 . مييزية لفقرات اختبار االكتساباستُعمل لحساب القوة الت معامل تمييز الفقرة:  -ه

 معامل التمييز =  

 ن      

 

 

 

 ع  = عدد اإلجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة العليا .:اذ تمثل 

 اإلجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة الدنيا .س = عدد 

 (  122، ص   1922) نسبت ،   ن = العدد الكلي للذين أجابوا عن السؤال .        

خاطئة لفقرات اختبار استعمل إليجاد فاعلية البدائل ال :فاعلية البدائل الخاطئة -ز

 . اكتساب 

 

 ن ع د  –ن ع م                       

 البديل =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاعلية

 ن                               

 ن ع م = عدد الطالب الذين اختاروا البديل الخاطئ من المجموعة العليا. : اذ تمثل 

 ن ع د = عدد الطالب الذين اختاروا البديل الخاطئ من المجموعة الدنيا. 

   ( 91، ص  1999) الظاهر ،       لمجموعتين .         ن = عدد أفراد إحدى ا

لطلبة  صرفيةاستعملت لمعرفة مدى اكتساب المفاهيم ال:  النسبة المئوية -ح

  بحثمجموعتي ال

 النسبة المئوية %  = 
الجزء

الكل
 ( 129، ص 1999) التكريتي والعبيدي ،       022   

 

 الفصل الرابع : عرض نتائج البحث وتفسيرها

 .ستعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي توصلت اليها وتفسير تلك النتائج     

) ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين :فرضية البحث  أوال: عرض نتائج البحث:

على وفق  صرفيةمتوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون المفاهيم ال

مجموعة الضابطة الذين يدرسون المفاهيم ومتوسط درجات طلبة ال منهج القرائن

 بالطريقة التقليدية في اختبار االكتساب( . لصرفيةا

س-ع  

1 
2 
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، استخرجت الباحثة متوسطي مذكورة في أعالهللتحقق من صحة الفرضية ال      

درجات طلبة مجموعتي الدراسة)التجريبية والضابطة( في اختبار االكتساب، فبلغ 

( ومتوسط درجات طلبة المجموعة 90،0التجريبية )متوسط درجات طلبة المجموعة 

( لعينتين مستقلتين  T-Test(، وعند استعمال االختبار التائي ) 00،9) الضابطة

لمعرفة الفرق بين متوسط درجات المجموعتين، كانت القيمة التائية المحسوبة 

 ( عند مستوى داللة)0،910(، وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة )9،090)

(، وهذا يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 10( ودرجة حرية )2،20

. الفرضية الصفرية ترفضلمصلحة المجموعة التجريبية؛ لذلك عتين المجمو

 ( يبين ذلك.9والجدول)

في فقرات اختبار  تائي لدرجات طلبة مجموعتي البحثنتائج االختبار ال (8جدول)

 االكتساب مجتمعة

 المجموعة
 عدد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

 القيمة التائية

درجة 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

عند 

(2،25) 

 الجدولية المحسوبة

 12،692 2،242 21،5 22 التجريبية
2،682 1،821 26 

دالة 

 18،246 2،292 46،2 22 الضابطة إحصائياً 

فضال عن ذلك فقد عمدت الباحثة الى استخراج البيانات اإلحصائية المتعلقة       

باختبار االكتساب، وقسمت المفاهيم البالغية على وفق الفقرات التي تقيسها في 

الطلبة لتلك المفاهيم؛ وذلك  من طريق فقرات االختبار لالستدالل على مدى اكتساب 

قرة من الباحثة أعطت درجة واحدة لكل ف ، والتطبيق (؛وبما إن)التعريف، والتمييز

؛ فيكون حصول  الطالب أو الطالبة على فقرات التعرف على اكتساب المفهوم

؛ وبذلك تكون مؤشرا على اكتسابه لذلك المفهوم درجتين من أصل ثالث درجات

( هي النسبة المعتمدة معياراً الكتساب المفهوم ، وتأسيساً على ذلك تم 99،9نسبة )

عدد والنسبة المئوية للطلبة الذين اكتسبوا كل مفهوم من المفاهيم البالغية حساب ال

 ( يبين ذلك.1والضابطة ، والجدول )المشمولة بالتجربة في المجموعتين التجريبية 

عدد الطلبة المكتسبين لكل مفهوم من المفاهيم البالغية في المجموعتين (2جدول )

 والنسب المئوية التجريبية والضابطة

 (22المجموعة الضابطة ،العدد ) (22المجموعة التجريبية ،العدد) صرفيالمفهوم ال ت

عدد الطلبة 

 المكتسبين 

عدد الطلبة  النسبة المئوية 

 المكتسبين 

 النسبة المئوية 

المصدر لغة   .1

 واصطالحا

25 62،5% 22 25% 

الفرق بين المصدر   .4

 والفعل

21 22،5% 42 82،5% 

 %82 42 %64،5 22 المصدر الصريح  .2

 %64،5 22 %62 24 المصدر المؤّول  .2

 %82،5 42 %65 22 المصدر الميمي   .5

 %24،5 49 22،5 21أسم المصدر والفرق   .8
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 بينه وبين المصدر

 %62 24 94،5 22 اسم المرة  .2

 %22 46 %62 24 اسم الهيأة  .6

 %64،5 22 %65 22 أعمال المصدر  .9

المقصور والممدود   .12

 والمنقوص

28 92% 22 65% 

 %62 24 %22،5 21 التثنية والجمع  .11

 %84،5 45 %25 22 التصغير  .14

 %52،5 42 %24،5 49 النسب  .12

لطلبة  صرفية( وجود فروق في مدى اكتساب المفاهيم ال1يتبين من الجدول )          

المجموعتين )التجريبية والضابطة( لمصلحة طلبة المجموعة التجريبية في معظم 

لطلبة المجموعة صرفية ويمكن تفسير ذلك بأن اكتساب المفاهيم ال، صرفيةالمفاهيم ال

، كانت بنسبة أكبر على وفق منهج القرائن صرفيةلريبية التي درست المفاهيم االتج

لطلبة المجموعة الضابطة التي درست المفاهيم اكتساب المفاهيم الصرفية من 

رف أثر منهج القرائن في تع)وبذلك تحقق هدف البحث: ، تقليديةة بالطريقة الصرفيال

 (.لطلبة قسم اللغة العربية في كليات التربية االساسيةاكتساب المفاهيم الصرفية 

 فضالً عن ذلك فقد استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي لدرجات طلبة     

)التجريبية والضابطة( لفقرات) تعريف المفهوم، تمييز المفهوم ، تطبيق المجموعتين

فبلغ متوسط درجات  ،الصرفيةالمفهوم ( كل على حدة، في اختبار اكتساب المفاهيم 

( ولتطبيق 00،3(ولتمييز المفهوم)02،3طلبة المجموعة التجريبية لتعريف المفهوم )

وعة الضابطة لتعريف المفهوم (، ومتوسط  درجات طلبة المجم0،030المفهوم )

(، وعند استعمال 0،000( ولتطبيق المفهوم)00،0( ولتمييز المفهوم)02،010)

ق بين متوسطات درجات و( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفرT-Testاالختبار التائي )

المجموعتين للمستويات الثالثة، كانت القيمة التائية المحسوبة لفقرات تعريف 

( ولمستوى تطبيق المفهوم 0،130ولمستوى تمييز المفهوم )( 0،001المفهوم)

( ودرجة 2،20( عند مستوى داللة) 0،910(، أما القيمة الجدولية البالغة )2،300)

(، وهذا يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين في 10حرية)

لة احصائية فقرات التمييز لمصلحة المجموعة التجريبية ، وعدم وجود فرق ذي دال

 . ( يبين ذلك6والجدول)بين في فقرات التطبيق والتعريف ، 
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لفقرات نتائج االختبار التائي لدرجات اكتساب طلبة المجموعتين  (6جدول )

 التعريف ،التمييز، التطبيق
 

مستوى 

 الفقرات 

 

 المجموعة التجريبية

 

 المجموعة الضابطة

 

ية
حر

ال
ة 

ج
در

 

 

 القيمة التائية

 

الداللة 

االحصائية 

عند 

مستوى 

داللة 

2،25  
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط  التباين 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

  التباين 

بة
و
س

ح
لم

ا
 

ية
ول

جد
ال

 

 2،998 1،999 12،425 2،622 1،956 12،9 التعريف 

26 

 غير دالة 1،821 1،212

 دالة 1،821 2،292 2،286 4،112 14،6 2،416 1،292 12،9 التمييز

 غير دالة 1،821 2،925 2،226 1،228 5،445 4،255 1،582 5،525 التطبيق

تبين من تحليل النتائج المتعلقة بفرضية البحث وجود فرق ذي  :: تفسير النتائجثانيا 

داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا المفاهيم 

الصرفية على وفق منهج القرائن، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين 

تساب المفاهيم الصرفية، درسوا المفاهيم الصرفية بالطريقة التقليدية في اختبار اك

ولمصلحة المجموعة التجريبية، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما جاءت به الدراسات 

من محاور عرض الدراسات السابقة االول السابقة التي عرضتها الباحثة في المحور 

تجريبية التي درست في الفصل الثاني، والتي أظهرت جميعها تفوق المجموعة ال

، وهذه على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليديةبمنهج القرائن 

)دراسة و(  0223الموسوي( و )دراسة 0339حمداوي)دراسة  الدراسات هي:

 (، أي وجود فرق ذي داللة إحصائية لمصلحة المجموعة التجريبية.0200السلطاني

درجات فضال عن ذلك فقد تبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط     

، بينما تبين وجود بيقالتعريف والتط تين )التجريبية والضابطة( لفقراتالمجموع

تين )التجريبية والضابطة( فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع

وترى الباحثة ان سبب هذه النتيجة قد يرجع الى أمر أو أكثر مما لفقرات التمييز. 

 : يأتي 

يتناسب مع مناشدات التربويين من  منهج جديد نسبياً  منهج القرائن بوصفهان .1

أهمية مواكبة التقدم الحاصل في العالم في الجانبيين العلمي والتربوي في ضرورة 

 استعمال طرائق ومناهج واساليب جديدة في التعليم الجامعي .

ألنه ، في المرحلة الجامعية مع مستوى تفكير الطلبة منهج القرائن يتالءمان  .0

لق من مبدأ استعمال الطريقة العلمية والمنطقية في التفكير، وبذلك يعمل على ينط

 تنشيط العمليات العقلية لديهم. 

م متنوعة تتفق مع االساليب الحديثة في التقويم ألساليب تقوي .توظيف منهج القرائن9

  ومراعية للفروق الفردية بين الطلبة . الجامعي

تعلم في جعل الطلبة أكثر نشاطاً وفاعلية نحو .إن التدريس بمنهج القرائن ساهم 0

من طريق ربط المفاهيم المكتسبة سابقا بالمفاهيم ؛ المفاهيم الصرفية واكتسابها

الجديدة، وأن هذا الربط يحتاج إلى تنشيط العمليات العقلية العليا)موازنة ،تحليل 

 ،تركيب، تطبيق، تقويم(.
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فيكون دوره ، للطالب محور العملية التعليميةالتدريس بمنهج القرائن  أعطى .0

البحث واالستقصاء واالكتشاف وتنفيذ األنشطة المتنوعة ، ويكون دور المدرس 

مواكبة للتقدم العلمي والتربوي الذي تدعو اليه المرشد والموجه للعملية التعليمية ، 

 النظريات التربوية الحديثة .

 

 :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات الفصل الخامس

 االستنتاجات اآلتية: الباحثةاستنتجت في ضوء نتائح البحث  :أوال: االستنتاجات

.فاعلية منهج القرائن في اكتساب المفاهيم الصرفية لطلبة المرحلة الثانية في كليات 0

 التربية االساسية أذا موازنةً بالطريق التقليدية.

بمنهج القرائن قدرات وإمكانيات طلبة المجموعة التجريبية العقلية .ينمي التدريس 0

واالبداعية والفكرية، وذلك نتيجة إضفاء نوع من اإلثارة والتشويق وروح التنافس 

 وحب المادة واالهتمام بها.

معظم ساعد منهج القرائن في رفع امكانية الطلبة على تعريف وتطبيق وتمييز  .9

ة الطلبة رغبزيادة أنجع من الطريقة التقليدية، فضال عن  ةصورب صرفيةالمفاهيم ال

 للتعلم؛ بوصفه منهجا جديدا.

إنَّ منهج القرائن يعتمد الربط المنطقي لألفكار واعمال عمليات عقلية عليا  .0

كالموازنة والتحليل واالستدالل، مما يرفع مستويات التفكير العلمي السليم لدى الطلبة 

 التربوية والتعليمية المنشودة.مما يحقق األهداف 

.إن التدريس بالمناهج والطرائق واالساليب التعليمية الحديثة  يتخطى العقبات 0

لتطور العلمي ويتماشى مع اتواجه التدريس بالطريقة التقليدية؛ قد والصعوبات التي 

نسبة االرتفاع بمستويات التعليم الجامعي، ويساهم في زيادة والتقدم التربوي في 

 .صرفية للمفاهيم السليم الوالتعلم االكتساب 

 

 في ضوء نتائج البحث ، توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية: :ثانيا: التوصيات

أقسام اللغة العربية .استعمال منهج القرائن في تدريس المفاهيم الصرفية لطلبة 0

 االساسية . وكليات التربية كليات التربية

ج وطرائق هالصرف في المرحلة الجامعية بمنا.ضرورة العناية بتدريس مادة 0

 مة.مهحديثة متنوعة، تصقل قدرات وإمكانيات الطلبة في هذه المادة العلمية ال

، تدريبية( تسهم في تعليمية، تطويرية.ضرورة إقامة دورات وبرامج متنوعة)9

 (.تطوير وتدريب الكوادر التدريسية في المراحل التعليمية كافة)الثانوية والجامعية

والطرائق واألساليب الحديثة في التدريس، أو تطوير  المناهجضرورة إتباع  .0

 العملية ل يتالءم مع الحداثة في التعليم؛ مما يضفي على نتائجالطرائق التقليدية بشك

 التعليمية الحيوية والفاعلية والنشاط .
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استكماالً لما بدأه البحث الحالي ، تقترح الباحثة إجراء دراسات  ثالثا: المقترحات:

 مماثلة تهدف الى :

تعرف أثر منهج القرائن في تدريس فروع اللغة العربية االخرى كالقراءة أو .0

 اإلمالء أو التعبير أو األدب .

تعرف أثر منهج القرائن في متغيرات تابعة أخرى )التفكير االبداعي ، التفكير  .0

 التأملي ، التفكير الناقد ، تنمية المهارات( ، لمراحل دراسية مختلفة .

.بناء برنامج مقترح على وفق منهج القرائن لتدريس اللغة العربية العامة في االقسام 9

 .او الكليات غير االختصاص وقياس أثره 

 اللغة العربية للمنهج التكاملي على وفق منهج القرائن ..بناء دليل لتيسير تدريس 0

بناء منهج لمادة البالغة أو الصرف أو األدب الجاهلي، العباسي، األندلسي  .0

 للمرحلة الجامعية على وفق منهج القرائن وقياس فاعليته .

 

 المصادر

 القرآن الكريم 

، تحقيق هادي حسن حمودي  االمالي النحويةابن الحاجب ، االمام جمال الدين ،  .0

 م.0300، بيروت ، 

، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، بيروت ،  لسان العرب المحيطابن منظور ،  .0

 لبنان ، ب ت.

أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها أبو الهيجاء ،فؤاد حسن ،  .9
 م.  0221ناهج للنشر والتوزيع،عمان،األُردن، ،دارالم 9،طاليومية 

، دار المسيرة للنشر  9، ط علم النفس التربويأبو جادو ، صالح محمد علي ،  .0

 م . 0229والتوزيع ، عمان ، األُردن ، 

، دار المسيرة للنشر  9، ط علم النفس التربويأبو جادو ، صالح محمد علي ،  .0

 م . 0229والتوزيع ، عمان ، األُردن ، 

،  دار  تنمية المفاهيم العلمية ومهارات عملية التعلمابو عاذره ، سناء محمد ، .9

 م .0200الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 

، دار المعرفة  الجامعية،   طرق تدريس اللغة العربيةإسماعيل ، زكريا ،  .1

،  الوسيطالمعجم أنيس ، إبراهيم وآخرون ، -م . 0333اإلسكندرية ، مصر ، 

 ، ب.ت . 0,،ج 0، ج 0ط

، تقنين اختبار اوتس للقدرة العقلية لدى طلبة الجامعةالبدراني، جمال جاسم،  .0

 )اطروحة دكتوراه غير منشورة(.0229جامعة بغداد، كلية التربية)ابن رشد(، 

اإلحصاء الوصفي واالستداللي في البياتي،عبدالجبار توفيق، وزكريا أثناسيوس، .3
 م .0311، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد ، لنفسالتربية وعلم ا

التطبيقات التكريتي ، وديع ياسين محمد ، والعبيدي حسن محمد عبد ،  .02
، دار الكتب اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية 

 .م0333للطباعة والنشر ، الموصل، العراق، 
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التحصيل)النحوي، الصرف، البالغي، واإلمالئي( مستوى جاسم، وسن عباس،  .00
، جامعة بغداد، كلية لدى طلبة أقسام اللغة العربية  في كليات التربية في العراق

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة(.0200التربية )ابن رشد(، 

نور ، تحقيق عادل أ كتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي ،  .00

حّسان ، تماّم، القرائن النحوية -م . 0221روت ، لبنان ، ، دار المعرفة ، بيخضر

، المملكة  مجلة اللسان العربيواطراح العامل واإلعرابين التقديري والمحلي ، 

 م .0310العربية السعودية، 

عالم الكتب ،القاهرة ،  0، ط اللغة العربية معناها ومبناها، _____________ .09

 م.  0220مصر ، 

، مؤتمر الجامعة  خصائص الجودة الشاملة الفعالةبد الباسط ، -حمادة ، خليل ع .00

 . 0221االسالمية ، غزة ، 

حمداوي، جميل، " منهج القرائن وأثره في التحصيل المدرسي في مادة قواعد  .00

المجلة " ،  -السنة الرابعة أنموذجاً  -اللغة العربية بالسلك اإلعدادي المغربي
 م . 0339،  02، العدد  02، مج  التربوية

 م.0339،دار المعرفي الجامعي ، مصر ، مقدمة لدراسات اللغةخليل ، حلمي ،  .09

-دروس في النحو والصرفالخوسبكي ، زين كامل ، وحسين ،عبد الجواد ،  .01
 م.0330، دار المعارف ، مصر ، 9، ط الصرف العربي، صياغة جديدة

، وزارة  بويمناهج البحث الترداود، عزيز حنا ، وعبد الرحمن، أنور حسين ،  .00

التعليم العالي والبحث العلمي ، ج الزوبعي ، عبد الجليل إبراهيم ، والغنام ،محمد 

م  0300، مطبعة جامعة بغداد ، العراق ،  0، ج مناهج البحث في التربيةأحمد ، 

 م . 0332.جامعة بغداد ، 

, دار الحديث ,  مختار الصحاحالرازي, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر,  .03

 م.0220القاهرة, 

أثر القرائن في التوجيه النحوي عند الزاملي ، لطيف حاتم عبد الصاحب ،  .02
 م .  0229، كلية اآلداب ، الجامعة المستنصرية ،  سيبويه

،مكتب  المعلم الفعال واستراتيجيات ونماذج تدريسهالساعدي ، حسن حيال ، .00

 م . 0209راق ، اليمامة للطباعة والنشر ، بغداد ، الع

بناء دليل لتيسير مادة الصرف في كتاب شذا السلطاني، زينب فالح مهدي،  .00
العرف في فن الصرف للمرحلة االولى في أقسام اللغة العربية في كليات 

)رسالة ماجستير غير 0221، جامعة ديالى، كلية التربية، التربية/العراق

 منشورة(.

القرائن في تحصيل طالبات المرحلة  أثر منهجالسلطاني، سعاد موسى يعقوب،  .09
، جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية االعدادية في مادة البالغة واالحتفاظ بها

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. 0200،

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على الحجاج في تعديل ، ___________  .00
، ة كليات التربية االساسيةالتصورات البديلة واكتساب المفاهيم البالغية لطلب

 ،)اطروحة دكتوراه غير منشورة(.0203جامعة ديالى، كلية التربية االساسية ، 
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موجز االحرفية او الفوارق بين القواعد القديمة والمنهج السودا، يوسف،  .00
 .0390، بيروت، لبنان، الجديد

س ، طالتحقيق عبد الرؤوف سعيد ،شباه والنظائراأل، جالل الدين ،السيوطي .09

 م. 0300 دمشق، للدراسات والترجمة والنشر،

دار الثقافة  ،مبادئ القياس والتقويم في التربية،خرون، وآزكريا محمد ،الظاهر .01

عبد الحفيظ ، إخالص ، باهي ، مصطفى -. م0333،ردن، األُ للنشر والتوزيع

 طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصلئي في المجاالت التربوية والنفسيةحسين ، 

 م . 0222،مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، مصر ، 

، مطبعة السعادة، 9، طصريف تدروس العبد الحميد ، محمد محيي الدين،  .00

 م. 0300القاهرة، مصر، 

أثر أساليب التعلم من اجل التمكن في تحصيل العزاوي ، نضال رشيد مزاحم ،  .03
اد ، كلية التربية )ابن ، جامعة بغد طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة البالغة

 م. )رسالة ماجستير غير منشورة(0229رشد( 

أثر أسلوب التعلم التعاوني في تحصيل العزاوي، عدنان عبد الكريم محمود،  .92
،جامعة بغداد، كلية التربية طالب الصف الرابع العام في مادة األدب والنصوص

 م )رسالة ماجستير غير منشورة( 0229)ابن رشد(،

، كلية التربية ) ابن رشد(،  القرينة في اللغة العربيةار كاكل ، عزيز، كوليز .90

 .( م.)أطروحة دكتوراه غير منشورة 0220جامعة بغداد ، 

، مركز الكتاب  0، ط المرجع في تدريس اللغة العربيةعطا ، إبراهيم محمد ،  .90

 م . 0229للنشر ، القاهرة ، مصر ، 

، دار صفاء   التدريس الصفي االستراتيجيات الحديثة فيعطية، محسن علي ، .99

 م.0220للنشر والتوزيع ، عمان ،األُردن ، 

، دار األمل  0، ط القياس والتقويم في العملية التدريسيةعودة ، أحمد سليمان ،  .90

 م .  0330للنشر والتوزيع ، عمان ، األُردن ، 

لمصباح المنير في غريب الشرح ا ،مي ، أحمد بن محمد بن علي المقريالفيو .90
 م . 0202، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ،  0،جبير للرافعيالك

،مكتبة النشر ، دمشق ،سوريا،  اللغة العربية وعلومهاعمر رضا ،  كحاله، .99

 م.0310المطبعة التعاونية ، 

، دار  مشكالت تعليم اللغة العربية حلول نظرية وتطبيقيةمحجوب ، عباس ،  .91

 .م 0309الثقافة ، الدوحة ، قطر ، 

، مكتبة الرشيد، الرياض،  المملكة  9،ج طرق التدريسمال عثمان ، حسن ،  .90

 م . 0309العربية السعودية ، 

أثر منهج القرائن في تحصيل مادة النحو ، حيدر زامل كاظم الموسوي ، .93
ابن ، كلية التربية ) , وانتقال أثر التعلم لدى طلبة أقسام اللغة العربيةفاظ بهاواالحت

 م . ) أطروحة دكتوراه غير منشورة(.   0223رشد ( جامعة بغداد 

، ترجمة حسين  0، ط مناهج البحث التربوينسبت ، ج د . و ن ج ، انتويستل ،  .02

 م .  0311سليمان قورة ، وإبراهيم بسيوني عميرة ، دار المعارف ، مصر ، 
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 (ابن رشد)كليةمستوى تطبيق طلبة اللغة العربية في عبد الرحمن،  ،الهاشمي .00
، جامعة بغداد ، كلية للقواعد النحوية والصرفية في ضوء تصنيف بلوم وتطويره

 .0220، التربية )ابن رشد(

رالفكر للنشر ، دا 9، طتخطيط المنهج وتطويره ،خرون، صالح ذياب وآهندي .00

 م.0333، األُردن ،عمان ،والطباعة والتوزيع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،دائرة البحث والتطوير، قسم تطوير  .09

مشروع تطوير وتحديث الموارد المعرفية لمناهج اللغة العربية وتحديث المناهج، 
 م. 0209، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، في الجامعات العراقية

 

 

 المالحق

 (1ملحق)

 الصرف في المرحلة الجامعية األهداف العامة لتدريس مادة

 الصرف .تعريف الطالب ب.0

   . تدريب الطالب على أساسيات الميزان الصرفي .0

 . تمييز الطالب ألقسام الكلمة .9

 .يقارن الطالب بين الفعل وتقسيماته.0

)وزارة التعليم  .إلمام الطالب بمصادرالفعل الثالثي ومصادر الفعل غير الثالثي.0

 (21، ص4218العلمي، العالي والبحث 

 

 

 (4ملحق)

خطة أنموذجية لتدريس موضوع )المصدر والفرق بينه وبين الفعل( على وفق 

 لطلبة المجموعة التجريبيةمنهج القرائن 

 المادة : الصرف       اليوم والتاريخ :    ية / الفصل الدراسي الثاني     المرحلة: الثان

  المصدر والفرق بينه وبين الفعل الموضوع:

 (1ملحق ) االهداف العامة:

 االهداف الخاصة : 

 على وفق منهج القرائن . مصدرمن معرفة مفهوم ال ين الطالبتمك.1

 . ة على فهم الفرق بين المصدر والفعلالقدر ساب الطالب.إك0

 تمكين الطالب من معرفة طريقة اشتقاق المصدر وربط األمثلة بالواقع . .9

 ئن اللفظية والمعنوية في موضوع المصدر والفرق بينه وبين الفعل.تبيان القرا0

 .وأمثلته ،ليكون منطلقاً لفهم الموضوع

 : االهداف السلوكية : جعل الطالب قادرا على أن

. يصوغ تعريفا 9       .يبين الصفات المميزة للمصدر   0       .يعرف المصدر.  0

 لمفهوم بأسلوبه الخاص.
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. يفهم 9  . يعرف الفرق بين المصدر والفعل.    0   ..يعطي أمثلة عن المصدر 0

 عمل المصدر

. يعرف 0   .   ليعمل عمل فعله .يبين الشروط التي يجب أن تتوفر في المصدر1

  عمل الفعل.الفرق بين عمل المصدر و

 .يقّوم األمثلة المتوافرة على السبورة التي تشتمل على المصدر. 9

تهيئة أذهان الطلبة للموضوع الجديد :  (5-2. التمهيد: )1خطوات الدرس: 

وع الجديد ، وربطها بالموضومات السابقة ذات العالقة بالدرسباالستعانة بالمعل

 كاآلتي :  

، وأخذنا نبذة الدراسي االول موضوعات في الصرف تناولنا في الفصلالمدرسة:  -

مختصرة عن معناه اللغوي واالصطالحي ، والفرق بينه وبين النحو، وفائدة علم 

الصرف في الدراسات اللغوية، فضال عن ذلك فقد تطرقنا الى المجرد والمزيد 

)أسم  وأبواب الفعل الثالثي المجرد، والميزان الصرفي، وكذلك تطرقنا الى المشتقات

 الفاعل، أسم المفعول ، صيغة المبالغة ، الصفة المشبهة...( ، فما الصرف؟

 . الصرف :هو علم أصول أحوال أبنية الكلم التي ليست إعراباً أو بناءً  طالب:-

 أحسنت ،  ما الفرق بين الصرف والنحو ؟المدرسة: -

اللغوي من الفرق بين الصرف والنحو المفهومين في المفهوم يكّ طالبة : -

 . واالصطالحي

 : كيف ذلك؟المدرسة-

أما  الشي أذا قصدته، وتُ حَ النحو في اللغة : اسم منقول من مصدر نَ  طالب آخر:-

الصرف : فيعرف في اللغة بأنه مصدر للفعل )َصَرَف(، الذي تعني التخيير والتحويل 

 والتقليب .

 ؟ المفهوم االصطالحيما والمدرسة : -

 االصطالح يعرف بأنه علم يبحث عن أحوال أواخر الكلم اعراباً النحو في طالب: -

 وبناًء، أما الصرف فيعرف علم بأحوال أبنية الكلم مما ليس أعرابا وبناًء.

، استكماالً لمحاضراتنا في الفصل أحسنتم جميعا، وبارك هللا فيكم المدرسة:-

 فعل.اضراتنا اليوم المصدر والفرق بينه وبين الالدراسي االول ، مح

تثبت المدرسة مجموعة من األمثلة للمصدر على السبورة ،  :( 25-22العرض: ).4

 وتبدأ بالتطرق لها واحدا تلو اآلخر.

 ما المصدر بمعناه اللغوي؟المدرسة: -

المصدر في اللغة هو الموضع الذي يصدر عنه الشىء، ويقال :)هذا مصدر طالب: - 

وتصدر عنه .)تطلب المدرسة من الطالب اإلبل وموردها(، للموضع الذي تردهُ 

 تثبيت التعريف والمثال على السبورة(.

فلنتأمل هذا التعريف نجد فيه إقتران التسمية في اللغة باألصل اللغوي المدرسة: -

والجذر ، أ قرينة الصيغة الصرفية للجذر اللغوي ، وما اقترن به يحدد معنى المصدر 

ذر الكلمة هو الدليل الذي يوصلنا الى المعنى الذي إن الجكما في المثال السابق ، أي 

تريده الكلمة .)قرينة صيغة( ، فنقول )مصدر الصوت( للموضع الذي ينبثق منه ، 
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ع الذي اقترن في صدوره منه ، وهذا المفهوم وو)مصدر الخير( للموضع للموض

 استنتجناه من الجذر اللغوي لكلمة مصدر.

  في االصطالح؟أما في االصطالح ، فما المصدر 

المصدر اصطالحا: )هو االسم الدال على الحدث الجاري على الفعل ( مثالً: طالب : -

َدْحَرَج َدْحَرَجةً ،  )َضَرَب َضْرباً ، َذهََب َذْهاباً ، أُْكِرم إْكَراماً ، َخَرَج ُخْروجاً 

 . وغيرها(...

ى الفعل دون تحديد : أحسنت : أي أنه المعنى الموجود في الكلمة الدالة علالمدرسة-

شتماله على أحرف الفعل .فهو يقترن بصيغة ن مع ازمانه ، أي حدث غير مقترن بزم

 معينة ومشتملة على أحرف الفعل ، دون الداللة على زمان الحدوث.

كيف نستدل على أن الكلمة التي أمامي هي مصدر؟ عندما ال يستطيع أحد المدرسة: -

 االجابة تجيب المدرسة .

التي تتوفر فيها قرينة الصيغة الصرفية التي سنتعرف على أوزانها الحقا، الكلمة 

والتي يشتمل على أحرف الفعل نفسها مع زيادة في بعض الحروف أحيانا ، مع تغيير 

مع عدم االقتران بزمن معين،  في الحركات والسكنات لصيغة الفعل )قرينة صيغة(

 ر من طريقها.هو الدليل والقرينة التي يمكن أن تعرف المصد

أضافة الى )سياق الجملة( التي ورد فيها المصدر ، فعند عدم وجود الحركات 

يمكن أ نستدل من طريق )قرينة السياق( على وجود المصدر في الجملة  والتشكيل

والتعرف عليه ، مثالً )ذهبُت ذهاباً( )تدحرجْت الكرةُ دحرجةً( . إذن هناك قرائن 

، وهي الداللة على معنى الفعل دون زمانه ، )قرينة تتضافر للداللة على المصدر 

المعنى( وثانيا : اشتماله في صيغته الصرفية على أحرف الفعل )قرينة الصيغة 

،وأيضا اشتماله على أحرف الفعل بزيادة أحيانا مع شرط عدم االقتران  الصرفية(

طي أمثلة بزمن ، وأيضا )قرينة السياق(، فقد يفهم المصدر من سياق الكالم .)نع

 أخرى ونتوصل الى فهمها بنفس الطريقة(

اآلن ننتقل الى الفرق بين المصدر والفعل ، فما الفرق بين المصدر المدرسة: -

 والفعل؟

 .المصدر يدل على الحدث دون الداللة على الزمن طالب: -

أحسنت ، فالضرب مصدر دل على معنى الضرب ، ولم يدل على زمن المدرسة: -

أي ال توجد قرينة الزمن في المصدر ، ومن هذه القرينة)قرينة وقوع الضرب ، 

 نستطيع تمييز المصدر.  المعنى(

 وماذا عن الفعل؟ -

 الفعل يدل على الحدث والزمن .طالب : -

ضافة معنى الحدث مقترن بفعل ، أي باإل أحسنت ، نعم يدل الفعل علىالمدرسة: -

الجاري على الفعل ، وجود قرينة الزمن الى القرينة االولى )قرينة المعنى(، والحدث 

، أي اقترانه بزمن معين ، مثال :َضَرَب َزْيٌد َعْمراً .)الفعل هنا يدل على الماضي( ، 

أي اقترن بزمن وهو يفهم من المعنى ومن دالالت الفعل الماضي الموجودة في الفعل 

 )َضَرَب( )قرينة السياق(
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، أي داللته  ني عل الفتح، و)قرينة المعنى(أيضا )قرينة العالمة االعرابية( ، أي مب

، أي صيغة الفعل الثالثي المجرد )فََعَل(كل  و)قرينة الصيغة( على الزمن الماضي.

  هذه القرائن دلت على أن )َضَرَب(هو فعل ماض وليس مصدر.

 س/ هل نستطيع االستغناء عن الفعل بوجود المصدر في الجملة ؟ وكيف؟

بنفسه في المعنى ، ألنه من االسماء ، فيؤدي المعنى إن المصدر يقوم طالب: -

)َضْربَُك َوجيٌع( ،)َسيُّرَك َسريٌع( ، بخالف  المطلوب مستغنيا بذلك عن الفعل مثل

 الفعل .

: أحسنت ، نعم المصدر يمكن أن يؤدي المعنى المطلوب دون وجود الفعل المدرسة-

فالفعل ال تتوفر فيه نة المعنى(، ، وهذه قرينة ترتبط به وتميزه عن الفعل ، وهي )قري

، أي ال يقوم بنفسه في المعنى ، فهو بحاجة الى أداة إليصال المعنى هذه القرينة

)قرينة أداة(وهو االسم ، وال نستطيع االستغناء عن هذه القرينة)االداة( مثل )قَاَم َزيٌد 

 .رو(مْ ، وَذهََب عَ 

نتوصل الى صيغته ، س/هناك شرط أخر في المصدر لكي يؤدي الغرض منه و

 ماهو؟

يشترط في المصدر أن يشتمل على كل حروف الفعل )فعله الماضي( أو طالب: -

 على أكثرها .

المدرسة: نعم أحسنت ، يشترط أن يشتمل المصدر على كل حروف فعله الماضي أو -

 أكثرها ، مثالً: )أََخَذ أَْخذ ، أََكَل أَْكل(

إْكراماً(  أو قد ينقص حرف ويعوض بأخر )وعد ،  أو يمكن أن يزاد عليها مثل )أَْكَرمَ 

 ِعَدةً( وهذا ال يشترط في الفعل.

أي إن قرينة الصيغة الصرفية في المصدر يجب أن تتوفر وتميزه عن الفعل، فصيغة 

المصدر يجب أن تشتمل على كل أحرفه ، أو أكثر منها بزيادة حرف ، أو أقل 

 مثلة السابقة.مر في األباستبدال حرف مكان حرف آخر كما 

يشترط في المصدر شرط لعمله عمل فعله وال يشترط ذلك في الفعل ، المدرسة: -

 فالفعل يعمل دون قيد أو شرط .

 س/ ما شروط عمل المصدر فعله؟

 .صدرية مع الزمن الماضي والمستقبلصحة حلول فعله محله مسبوقا بأن المطالب: -

محادثتك عليا أمس ، والتقدير عجبت : نعم ، أحسنت ، فنقول : عجبت من المدرسة-

ضافة الى قرينة السياق ، وهنا تظهر لنا قرينة األداة باإل من أن حادثته أمس ،

فالمعنى يفهم من السياق ، ووجود قرينة األداة )أن( المصدرية المقترنة بعمل 

المصدر في التقدير وإمكانية حلول الفعل مسبوقا بها )قرينة المعنى( ، مثال آخر : 

)يدهشني إرسالك الرسالة غدا(، والتقدير )يدهشني أن ترسل الرسالة غدا( )توضيح 

 القرائن السابقة نفسها وتبيانها للطلبة من لدن المدرسة( .

 س/ والشرط الثاني ؟ 

 . : ممكن أن يسبق بما لمصدرية والزمن يدل على الحالطالب-
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اجب اآلن( والتقدير ما أحسنت ، فنقول مثالً: )يسرني عملك الو ،نعمالمدرسة: -

تعمله ، أي إن قرينة األداة وقرينة السياق واضحة في المثال كما في المثال السابق 

 مع إن المصدر )تذكر المدرسة القرائن وتوضحها كما في المثال السابق(.

 أن يكون المصدر نائبا مناب الفعل مثال : احتراما أخاك . طالب:-

حترم( وهو فعل ب ب )احترام( لنيابته مناب )إحسنت ، فأخاك منصوأالمدرسة:  -

، فضال عن جملة يدل على ذلك )قرينة السياق(أمر )قرينة المعنى(، وأيضا سياق ال

إن المصدر مشتمل على ضمير مستتر فيه يعرب فاعال وهي )قرينة األداة( تماما كما 

 تأخيره عنه .هو الحال في فعل األمر منه ، وفيه يجوز تقديم المصدر على مفعوله أو 

فضال عن ذلك فأنه يمكن أن يأتي المصدر مؤكدا للفعل مبينا له ، من يعطي مثاال 

 لذلك ؟

 . (اً بَ رْ ضَ  هُ تُ بْ رَ قولنا: )ضَ طالب: -

(هنا مصدرا مؤكدا للفعل ضرب ، وهي )قرينة اً بَ رْ نعم أحسنت ، )ضَ المدرسة: -

ل بصيغة المصدر )قرينة المعنى( ، الذي جاء على شكل المفعول المطلق ، ,اكد الفع

 : )ضربا ضربته( .الصيغة(، وال يأتي الفعل مؤكدا للمصدر فمثال ال نقول 

ننتقل الى تحليل جميع األمثلة بالطريق نفسها مع التركيز على القرائن لتوضيح 

 .الموضوع أكثر

تعطي المدرسة ملخصا للموضوع مبينة أهم النقاط التي دقائق(:  5-2الخالصة: ).2

 ليها في شرحه .المشار إ عليها مع التركيز على القرائنركز 

: توجه المدرسة مجموعة من األسئلة للتأكد من فهم الطلبة دقائق ( 5التقويم ).2

 للدرس كاآلتي :

. من يصوغ تعريفا للمصدر 9لصفات المميزة للمصدر     ا . ما0.ما المصدر؟   0

 بأسلوبه الخاص .

 . ما9. مالفرق بين المصدر والفعل؟    0    . من يعطي مثاال عن المصدر؟0

. ما عمل المصدر ؟    1لشروط التي يجب أن تتوفر في المصدر ليعمل عمل فعله .    ا

. هل استفدت من شرح المحاضرة 3. مارأيك بمحاضرة اليوم عن المصدر   0

تي . من يقّوم األمثلة المتوافرة على السبورة ال02     لموضوع المصدر ؟ وكيف؟ 

 تشتمل على المصدر. 

في الدقائق األخيرة من المحاضرة تشير المدرسة الى الواجب : البيتيالواجب .5

  البيتي ، وهو تحضير موضوع محاضرة االسبوع القادم عن أنواع المصدر .
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 (2ملحق )

 درجات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(في اختبار االكتساب 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 21 45 22 1 48 45 21 

4 49 48 29 4 46 48 21 

2 42 42 49 2 22 42 44 

2 25 46 22 2 45 46 42 

5 26 49 22 5 21 49 42 

8 49 22 49 8 22 22 21 

2 24 21 24 2 49 21 46 

6 28 24 42 6 45 24 44 

9 22 22 22 9 21 22 22 

12 21 22 48 12 22 22 44 

11 28 25 22 11 49 25 46 

14 49 28 25 14 44 28 45 

12 24 22 49 12 45 22 21 

12 45 26 22 12 22 26 22 

15 22 29 28 15 49 29 44 

18 49 22 22 18 26 22 25 

12 24 

 21،5الوسط الحسابي = 

االنحراف المعياري = 

2،242 

 12،692التباين = 

12 44 

الوسط الحسابي = 

46،2 

االنحراف المعياري 

 =2،292 

 18،246التباين = 

16 48 16 49 

19 24 19 42 

42 28 42 21 

41 22 41 25 

44 24 44 49 

42 45 42 22 

42 21 42 42 

 


