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البحث ملخص  

تت》اكؿ 『ذ《 الدراسة اﾅديث عن "اأخطاء اللغوية الشائعة لدل طاب اﾇرحلة الثانوية x اﾇالديف       
ة " كاﾈدؼ الرئيسي من 『ذ《 الدراسة 『و التعرؼ على اأخطاء اللغوية لدل الطاب يدراسة ｼليل

 .اﾇقｱحات لرفع اﾇستول اللغوم لدل الطابها كعرض نتائجها ككشف أسباها كتقد｢ لكｼلي

البحث طاب اﾇرحلة الثانوية ُ اأكؿ الثانوم كالثا｣ الثانوم كالثالث الثانوم َ ماذج كقد ملت       
ﾇامس بكلية الدراسات اإسامية اﾆستول الرابع كاﾇدرسة العربية اإسامية كطاب اﾇلديف. كقد اا

البحث إ{ مقدمة كدراسات ｾهيدية كأربعة فصوؿ كخاｾة ، كت》اكؿ x اﾇقدمة قٌسم  الباحث 『ذا 
أسباب 『ذ《 الدرسة كمشكلتها كأ『دافها كغｴ ذلك من أساسيات البحث. ｼ vدث x دراسات 

اللغة العربية كعاقتها اللغة اﾇالديفية مع عرض اﾇقرر الدراسي x اللغة العربية لطاب اريخ  ｾهيدية عن
ﾇفقٌسم』 إ{ مبحثا uستول الصوﾇانتقل إ{ الفصل اأكؿ متحدان في』 عن ا v .》ذكورة أعاﾇراحل ا ، ｵ

: عرض نتائج الفصل كم》اقشتها.  v ت》اكؿ x ｣كصف اأصوات اﾅلقية كاﾇطبقة كاأس》انية كالثااأكؿ: 
صريف اأفعاؿ ، كالثا｣: اﾇثｲ الفصل الثا｣ اﾇستول الصرx ، فقٌسم』 إ{ أربعة مباحث ، اأكؿ: ت

كاﾄمع ، كالثالث: ｼليل اأخطاء ، كالرابع: عرض نتائج الفصل كم》اقشتها ، v بدأ الفصل الثالث 
متحدان عن اﾇستول ال》حوم ، فقٌسم』 إ{ أربعة مباحث ، اأكؿ: اﾇبتدأ كاﾆر، كالثا｣: الفاعل كاﾇفعوؿ 

ة ، كالسادس: اأﾃاء اﾇوصولة ، ر كاﾇعدكد ، كاﾆامس: أﾃاء اإشا ، كالثالث: ال》عت ، كالرابع: العدد
 ｴكصل إ{ الفصل الرابع كاأخ v ، ليل اأخطاء ، كالثامن: عرض نتائج الفصل كم》اقشتهاｼ :كالسابع
فتحدث في』 عن اﾇستول اإمائي ، فقٌسم』 إ{ ﾂسة مباحث ، اأكؿ: مزة الوصل كمزة القطع ، 

كتابة اﾈمزة ، كالثالث: عامات الｱقيم ، كالرابع: ｼليل اأخطاء ، كاﾆامس:  عرض نتائج كالثا｣:  
الفصل كم》اقشتها، v ختم الباحث 『ذ《 الدراسة ｹاｾة كذكر فيها أ『م ال》تائج كالتوصيات مع قائمة 

 اﾇصادر كاﾇراجع كالفهارس. 

 الباحث                                                                                       

                                   د فارس عثماف لي 
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        This research is conversing the “Common linguistic errors among secondary level 
Maldivian students - An analytical study” The main objective of this study is, to reveal and 
analyse the linguistic errors among the students. And other objectives are: displaying the results, 
finding the reasons for the linguistic errors, proposing some suggestions and solutions toward the 
improvement of Arabic language specially among the students in Maldives and generally in 
other non-Arabic Muslim countries.   

       The researcher has selected the secondary level students from the Islamic Arabic School – 
Maldives, and the students of level three and level four from Language center of College of 
Islamic studies – Maldives as the samples of this study. 

       This research contains a preface, preliminary studies, and four chapters and conclusion, 
Preface contains reasons of the research, problem of the research, objectives of the research, and 
other basics of the research. The preliminary studies contain the history of Arabic language and 
relationship of Arabic language with Maldivian language, and curriculum of secondary level and 
level three and four. 

       First chapter is conversing the Arabic phonetic level (phonetics of halq, phonetics of itbaq, 
phonetics of asnan, displaying results of the chapter and discussion), Second chapter is 
conversing the Arabic morphological level (Arabic weak verbs, dual words, plural words , 
analyzing morphological errors, displaying results of the chapter and discussion), Third chapter 
is conversing  the grammatical level (subject - mubtada and predicate, subject and object, 
adjective, number and numbered, demonstrative pronouns, relative pronouns, analyzing 
grammatical errors, displaying results of the chapter and discussion), Fourth chapter is 
conversing writing level (hamzatul wasl and hamzatul qat’, writing Hamza, punctuation marks, 
analyzing writing errors, displaying results of the chapter and discussion), 

      Finally, the researcher concluded with the most important results, recommendations, and 
bibliography and supplements.  
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 أكان أشكره سبحان』 كتعا{ الذم أعانｳ على إﾍاز 『ذا البحث اﾇتواضع. 
v أخص الشكر إدارة جامعة اﾇدي》ة العاﾇية ｺاليزا الｰ أاحت ‾ فرصة التحاؽ اﾄامعة لتكميل     

.ｴاجستﾇا ｰدراس 
      ｱﾞزيل الشكر أستاذم اｷ سؤكلية ا》ـ فييلة الدكتور / كليد مسعد حسكما أتقدـｺ ٌين الذم تكرـ

ﾇكقد أفاد｣ بتوجيهات』 ا ، ｰفيدة كإاإشراؼ على رسال  ｳرشادات』 الغالية كنصائح』 القيمة ككاف يشٌجع
كثｴا على إﾍازاu البحثية ككاف يبذؿ أكقات』 من أجلي كٌلما أردتي أف أحادث』 حوؿ ｸثي ؛ فكاف سببان 

أجور《 كاملةن x ميزاف حس》ات』 ، v فتقبل ه أعمال』 『ذ《 كسٌجل ليكوف جهدم على 『ذ《 الصورة ؛ 
ييلة الدكتور / أﾁد صاح الدين فتح الباب الذم كاف يلقي ل》ا ﾊاضرات قيمة x أتقدـ الشكر إ{ ف

اأستاذ فييلة الدكتور/ د بن خليفة  مادة م》ا『ج البحث ُ اللغة العربية َ v إ{ معا‾ مدير اﾄامعة
الدراسات العليا فييلة الدكتور/ دككورم ماسｴم، كعميد كلية اللغات اأستاذ عميد بن علي التميمي، ك 

؛ دراسｰ أعياء إدارة اﾄامعة x اجراءاتككل من ساعد｣ من اﾇشارؾ الدكتور/ داكد عبد القادر إيليغا 
 فتقبل ه خدمتهم كحفظهم كرعا『م.

بت من أجلي x أاـ دراسｰ التمهيدية بعد الｰ ربتｲ كتعً  ص الشكر كالتقدير إ{ أمي اﾅ》وفv أخ   
ﾈ؛ فتقبل ه أعما sالص الشكر إ{ أستاذم   ما كأدخلهما ج》ة الفردكس اأعلى،كفاة أｹ كما أتقدـ

 للغة العربية ككاف سببان رئيسان اﾄليل فييلة الدكتور / د مرسلｵ إﾃاعيل الذم تلقيت على يدي』 علـو ا
سعادة الشيخ / رئيس اإساـ د ك  ،الدراسات اإسامية التمهيدية ةة x حيالتمٌكｳ من اللغة العربي

كسائر إخوا｣ اأعزاء السريانكيｵ  اﾄامعية x اليمن‾ مدة دراسｰ غوث الذم كاف ميساًعدان كميربًٌيان 
جور『م كاملة سٌجل أك  x أاـ دراسx ｯ اليمن ؛ فتقبل ه خدمتهم الذين كانوا يهتموف s ا『تمامان الغان 

  x ميزاف حس》اهم.
ل اأساتذة اﾇصريｵ كاأساتذة السريانكيｵ لتقدير إ{ إخوu اأفاضكا يفوتｳ أف أتقدـ الشكر كا

؛ فتقبل ه خدمتهم كأعطا『م جزيل أسهموا x إﾍاز 『ذ《 الرسالة اﾇتواضعة كاأساتذة اﾇالديفيｵ الذين 
 الثواب كحفظهم كرعا『م.

 
 هداءاإ
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 إ{ كالدم الكر｢ الراحل إ{ رﾁة ه / عثماف لي مｴا صاحب 
 ،كرﾁ』 كأدخل』 ج》ة الفردكس اأعلىغفر ه ل』 

 / رﾁة اأمة ﾃىEوف كيدًٌم حفظها ه كشفا『ا كأعطا『ا دكاـ الصحة كالعافية،  كإ{ أمي اﾅ》وف
 كأخｰ العزيزة كسائر أعياء أسرu، بة كب》ｰ اﾅبيبة دﾕة كأخي العزيزكإ{ زكجｰ الطي

من سريانكا كغｴ『ا من الدكؿ  كطاs اأعزٌاء كإ{ إخوu اأحٌباءكإ{ أساتذu اأفاضل  
 اأخرل

 .أ『دم 『ذا العمل اﾇتواضع
 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احتوات 

 ز ملخص البحث العربية...........................................................

 ح ملخص البحث اإنكليزية........................................................
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 ط الشكر كالتقرير...................................................................
 م اإ『داء..........................................................................
 ؾ فهرس اﾞتوات..................................................................

  أساسيات البحث:
 ُ اﾇقدمة..........................................................................

 ّ ....................................................البحث...............مشكلة 
 ّ ..........................................البحث........................أ『داؼ 

 ّ .....................................................الدراسات السابقة...........
 ٓ ............................................البحث........................ م》هج

 ٓ 『يكل البحث............ .......................................................
 ٔ تقسيمات البحث................................................................

  مهيد:
 ٗ .................................اللغة العربية اﾇالديفيةاللغة  ةاريخ اللغة العربية كعاق

 ِٕ عرض ﾊتول اﾇقررات الدراسية للغة العربية x اﾇالديف...............................

 ّْ مفهـو اﾆطأ اللغوم كطريقة ｼديد《 من خاؿ الدراسة اﾇيدانية........................
 ْْ الدراسة اﾇيدانية..................................................شرح طريقة إجراء 

  الفصل اأول: اﾇستوى الصوي: 
 ْٔ اأكؿ: مفهـو اﾇستول الصوu.............................................. الفصل

 ْٔ ..........................:  كصف اأصوات اﾅلقية كاﾇطبقة كاأس》انية اأكؿاﾇبحث 
  ومناقشتها: ستوى الصوي: عرض نتائج اﾇثا｣اﾇبحث ال

 ْٕ ........................................الثانوم....... نتائج الصف اأكؿأكأ:      
 ْٕ ...................................انيان: نتائج الصف الثا｣ الثانوم ...........     
 ُٓ .........................الثان: نتائج الصف الثالث الثانوم ....................        
 ٕٓ .......................................رابعان: نتائج اﾇستول الرابع .............     



 

 ل

 

 ٖٓ .......................................خامسان: نتائج اﾇستول اﾆامس.........        
     .................................... uستول الصوﾇا x سادسان: ال》تائج التقاربية ّٔ 
     .......................................uستول الصوﾇا x سابعان: م》اقشة ال》تائج ٔٓ 

  الفصل الثا｣: اﾇستوى الصري:
 ٖٔ .......................: مفهـو اﾇستول الصرx .......................الفصل الثا｣

 ٖٔ .............................................: تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة أكؿاﾇبحث ا
 ِٕ ............................................: اﾇثｲ كاﾄمع...........｣اﾇبحث الثا
 ٕٔ ..............................اأخطاء الصرفية..............حصر  :ثالثاﾇبحث ال

 ومناقشتها:ستوى الصري : عرض نتائج اﾇالرابعاﾇبحث    
 َٖ .................................أكان: نتائج الصف اأكؿ الثانوم..............     
 ْٖ ....................................انيان: نتائج الصف الثا｣ الثانوم...........        

 ُٗ .................................الثان: نتائج الصف الثالث الثانوم.............     
 ٕٗ ............................ ......رابعان: نتائج اﾇستول الرابع..................     
 َُّ .......................................نتائج اﾇستول اﾆامس......... خامسان:     

     .....................................xستول الصرﾇا x سادسان: ال》تائج التقاربية َُٗ 
        ......................................xستول الصرﾇا x سابعان: م》اقشة ال》تائج ُُُ 

 ُُِ ام》ان: أسباب اأخطاء الصرفية كحلوﾈا.........................................     
  الفصل الثالث: اﾇستوى النحوي:

 ُُْ : مفهـو اﾇستول ال》حوم ............................................الفصل الثالث
 ُُْ كاﾆر.......................................................: اﾇبتدأ كؿاﾇبحث اأ

 ُُٓ ..................................: الفاعل كاﾇفعوؿ..................｣اﾇبحث الثا   
 ُُٕ ....................................................: ال》عت.......ثالثاﾇبحث ال
 ُُٖ ...........................................: العدد كاﾇعدكد..........الرابعاﾇبحث 

 َُِ : أﾃاء اإشارة....................................................اﾆامساﾇبحث    
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 ُُِ ...........................اﾇوصولة...................... : اأﾃاءالسادساﾇبحث 
 ُِِ ........................................اأخطاء ال》حوية.... حصر :السابعاﾇبحث 

  ومناقشتها ستوى النحوي: عرض نتائج اﾇمناﾇبحث الثا
 ُِٖ ..............................أكان: نتائج الصف اأكؿ الثانوم.................     
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 ُُٖ سابعان: م》اقشة ال》تائج x اﾇستول ال》حوم......................................     
 ُُٖ ام》ان: أسباب اأخطاء ال》حوية كحلوﾈا.........................................     

  الفصل الرابع: اﾇستوى اإمائي
 ُّٖ .....................................: مفهـو اﾇستول اإمائي........الفصل الرابع
 ُٖٗ :  مزة الوصل كمزة القطع ...........................................كؿاﾇبحث اأ

 ُٖٓ ........................................: كتابة اﾈمزة.................｣اﾇبحث الثا   
 ُٖٔ ..........................................الｱقيم..........: عامات ثالثاﾇبحث ال
 ُٕٖ ..............................اأخطاء اإمائية............... حصر: رابعاﾇبحث ال

ﾆبحث اﾇامساﾇومناقشتها ستوى اإمائي: عرض نتائج ا  
 ُٖٗ ........................................أكان: نتائج الصف اأكؿ الثانوم.......     
 ُِٗ ...............................انيان: نتائج الصف الثا｣ الثانوم................        
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 َِٕ ي.....................................مائسابعان: م》اقشة ال》تائج x اﾇستول اإ     
 َِٕ ام》ان: أسباب اأخطاء اإمائية كحلوﾈا........................................     
  اﾆامة:

 َُِ ........................................................نتائج البحث:....... -
 ُُِ .......................................................توصيات:............. -

 ُِّ ..............................................................اﾇراجع:اﾇصادر قائمة 
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اﾇقدمة                  

بلساف عرs مبｵ كالصاة كالساـ على سيدا اﾅمد ﾟ رب العاｵﾇ الذم أنزؿ القرآف       
 :ب』 كمن سار على هجهم إ{ يـو الدين. كبعداصحأخاt اأنبياء كاﾇرسلｵ كعلى آل』 ك 

فإف ه رفع مكانة اللغة العربية  كجعلها لغة اإساـ كاﾇسلمｵ ؛ فبها أنزؿ القرآف الكر｢     
 دستوران ﾄميع اﾇسلمｵ حيث يقوؿ سبحان』 كتعا{: ملسو هيلع هللا ىلصعلى حبيب』 سيدا د 

ٍينى ِ بًًلسىافو ﾝ كىًإنD』ي لىتػىٍ》زًٍيلي رىبًٌ اٍلعىالىًمｵٍى ِ نػىزىؿى بًً』 الرEٍكحي اٍأًمｵٍي ِ عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍ》ًذرً 
ﾜوｵٌٍو ميًبsًعىرى

ُ 
الست الرﾃية x أكر ﾊفل دك‾ ُم》ظمة اأمم إحدل اللغات تيعٌد فإف اللغة العربية       

 اﾇتحدةَ،
اللغة  ودارسف فتزداد أمية اللغة العربية x اﾇالديف كغｴ『ا من الدكؿ اأخرل ال》اطقة بغｴ『ا ؛

يعانوف من صعوات x تعٌلم اللغة العربية كيقعوف x اأخطاء الصرفية كال》حوية كاإمائية  العربية
حｯ يتم ｼليلها التعرؼ على اأخطاء اللغوية الشائعة لدل الطاب بٌد من  افمن أجل ذلك ؛ 

 هم.بدقة لرفع اﾇستول اللغوم لدي
الثانوية x  ةلدل طاب اﾇرحل الشائعة كموضوع 『ذ《 الرسالة يｱكز على اأخطاء اللغوية      

x  افعان ، فأرجو أف يكوف 『ذا البحث أسباب اأخطاء اللغوية كحلوﾈا اﾇالديف مع إضافة 
ماليزا اﾈ》د ك ك مثل سريانكا لدل الطاب x اﾇالديف بصفة خاصة كغｴ『ا اللغة العربية تقوية 

 .بصفة عامةكاياند 
 اأخطاء اللغوية الشائعة لدل طاب اﾇرحلة  إ{ اختيار موضوع "ｳ اأسباب الｰ دفعت      

 راسة ｼليلية"د –x اﾇالديف  الثانوية

 الرغبة x الدراسة حوؿ ｼليل اأخطاء اللغوية الشائعة لدل الطاب. .ُ

على اأخطاء اللغوية الｰ تظهر x كتابة الطاب كｽاطبهم ك الصعوات  يكاطاع ظاuو حمل .ِ
 الｰ تواجههم x تعلم اللغة العربية.
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 بحثمشكلة ال
فيزداد عدد الراغبx ｵ ؛ x اﾇالديف من اﾇاحظ أن』 تزيد أمية تعلم اللغة العربية كتعليمها      

 ｴتعلم اللغة العربية إ{ حد كبﾇا xت ، فمن أجل ذلك احظ لديفا sستول اللغوم العرﾇا
لذلك كاف ا بد  م يقعوف x اأخطاء x اﾆطابة كالكتابة ؛هفوجد ؛ x اﾇالديف لدل الطاب

كｼليلها ؛ فتهدؼ 『ذ《 الدراسة  على اأخطاء اللغوية التعٌرؼ حوؿمن أف تكوف 『》اؾ دراسة 
 لإجابة عن اأسئلة التالية:

x اﾇالديف x اأصوات كاﾇستول الرابع كاﾇستول اﾆامس ما 『و مستول طاب اﾇرحلة الثانوية  -ُ
 ؟  العربية

 اأخطاء الصرفية x كتااهم كخطااهم؟x طاب اﾇالديف يقع 『ل  -ِ

 من صعوات x اﾇستول ال》حوم؟طاب اﾇالديف يعا｣ 『ل  -ّ

 x اإماء؟ مشكات طاب اﾇالديفيواج』  『ل -ْ

 كما 『ي أسباب اأخطاء اللغوية ُالصرفية كال》حوية كاإمائيةَ كحلوﾈا؟  -ٓ

 :بحثأهداف ال

 -يهدؼ 『ذا البحث إ{:  
 معرفة مستول طاب اﾇرحلة الثانوية x اﾇالديف x اأصوات العربية.  -ُ

   الثانوية ةاأخطاء الصرفية كال》حوية كاإمائية الｯ يقع فيها طاب اﾇرحلالتعرؼ على  -ِ
 x اﾇالديف.

 .كشف أسباب اأخطاء اللغوية كحلوﾈا -ّ

 توصيات لتقوية اللغة العربية لدل الطاب  كتقد｢ عرض نتائج دراسة اأخطاء اللغوية -ْ
 x.الديفﾇا 

 الدراسات السابقة:
ｸثان كيتب حوؿ اأخطاء الشائعة اللغوية  لدل الطاب x اﾇالديف كلكن 『》اؾ  ﾒد الباحث| 

 ات صلة اﾇوضوع x باد أخرل . ｸوث ذ
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 :الدراسة اأوى
 –واإمائية النحوية والصرفية  –اأخطاء الشائعة 

『ذا الكتاب ألٌف』 الدكتور فهد خليل زايد ُك『ذا كتاب م》شور من قبل دار اليازكرم العلمية      
اأردفَ كمن اأ『داؼ الｰ يريد اﾇؤلف ｼقيقها من خاؿ 『ذ《  –عماف  –لل》شر كالتوزيع 

ｯيقع فيها تاميذالدراسة 『ي: حصر اأخطاء ال》حوية كالصرفية الكتابية كاإمائية الكتابية ال  
اﾇرحلة العليا x مدارس ككالة الغوث الدكلية x م》طقة ج》وب عماف . كتص》يفها كｼليلها 

خاؿ  كｼديد الشائع م》ها ، كاقｱاح خطة عاجية مدركسة تقـو على برامج التعلم التعاك｣ من
كتابية x ال》حو خطائهم الأﾇرحلة اأساسية العليا ﾇعاﾄة ا ﾉموعات متجانسة من تاميذ

يت》اكؿ اأول: لباباأبواب: ﾂسة ｸث』 إ{موضوع قٌسم اﾇؤلف و『ذا قد كاإماء كالصرؼ ، 
يتكوف من الثالث: لباب واتص》يف اأخطاء كمستواها الثا｣:يتيمنلباب امسألة اﾆطأ ك

 ئج』.لرابع: يت》اكؿ الرامج العاجي اﾇقｱح كنتاالفصلاالتحليل الكمي كالتحليل الكيفي ك
اأخطاء اللغوية x ، إا أف اﾇؤلف يركز على  فاد الباحثأك『ذا الكتاب ﾌتاز كمفيد كقد    

اﾇرحلة اأساسية العليا ُ السابع اﾇستول الصرx كاﾇستول ال》حوم كاﾇستول اإمائي لدل 
افة اﾇستول مع إض يتطرؽ إ{ اﾇرحلة الثانويةاﾅا‾  『ذا البحث كلكن ؛ فقطكالثامن كالتاسع َ 

.uالصو 
 :الدراسة الثانية

 دراسة تقومية  –اﾄزء اأول  –الكتاب اأساسي  –" تعليم اللغة العربية للناطقｵ بغｴها" 
نور اﾈدل ب》ت عثماف ｸُث تكميلي مقدـ ل》يل درجة ماجستｴ  ة『ذا البحث قدمت』 الباحث     

ـَ كمن ََِٓالعلـو اإنسانية x اللغة العربية ، اﾄامعة اإسامية العاﾇية ماليزا ، س》ة 
ｼقيقها من خاؿ 『ذ《 الدراسة 『ي: بياف مدل صاحية الكتاب  ةالｰ تريد الباحثاأ『داؼ 
 لتعليم اللغة العربية مركز اللغة اﾄامعة اإسامية العاﾇية ｺاليزا اﾄزء اأكؿ اﾇقرر x –اأساسي 

حات كالثقاx كالتعليمي ، كتقد｢ مقｱ من حيث ﾊتوا《 اللغوم  –اأكؿ اﾇبتدئي  لاﾇستو  –
x موضوع  ةحثالباقٌسمت و『ذا قد  تطوير《 . علمية قائمة على نتائج تقو｢ 『ذا الكتاب مفيدة

ع》اصر الثا｣: يتيمن لفصل ايتكوف من مدخل البحث كاأول: لفصل : افصوؿﾂسة ｸثها إ{
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  ｵب اأساسي يتكلم عن تقو｢ الكتا: صل الثالث ػوالفتقو｢ الكتب التعليمية العربية للمبتدئ
 『و عبارة عن ملحوظات كمقｱحات كالفصل اﾆامس: خاｾةلرابع: الفصل اكلتعليم اللغة العربية 

كلك》』 | ؛ ك『ذا البحث مفيد إا أن』 يｱكز على جانب كاحد فقط ك『و " الكتاب اﾇقرر "     
 .مثل البحث اﾇتواضع اﾅا‾ يتطرؽ إ{ اأخطاء الشائعة اللغوية

 
 :بحثمنهج ال

 ماذجاختيار ؛ كذلك  ةتوقعللوصوؿ إ{ ال》تائج اｼ ﾇليليان  كصفيان  سيٌتبع 『ذا البحث م》هجان      
 .x اﾇالديفككلية الدراسات اإسامية اإسامية  اﾇدرسة العربيةمن 

 
 بحث:هيكل ال    

أساسيات يتيمن اﾇدخل  أربعة فصوؿ كخاｾة،يتكوف 『يكل الدراسة من مدخلو كｾهيدو ك      
 اريخ اللغة العربية كعاقتها اللغة اﾇالديفية مع عرض اﾇقرراتعن التمهيد  حدث، كيت البحث

 كاﾇستول الرابع كاﾇستول اﾆامساﾇدرسة العربية اإسامية  الثانوية ةللمرحلللغة العربية  الدراسية
كأما ،  اﾇستول الصوu فيحتوم ؛ اأكؿ فصل. كأما الx اﾇالديف بكلية الدراسات اإسامية

اﾇستول ال》حوم ، كأما ، كأما الفصل الثالث ؛ فيتيمن  اﾇستول الصرxفيت》اكؿ ؛ الثا｣  لفصلا
 كأما اﾆاｾة ؛ فتشمل نتائج الدراسة كالتوصيات. الفصل الرابع ؛ فｴكز على اﾇستول اإمائي

 
 
 
 
 

 بحثتقسيمات ال
 『ذا البحث على التقسيمات اآتية:يقـو 

 (أساسيات البحث) اﾇدخل  
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 اﾇقدمة

 بحثمشكلة ال
 بحثأ『داؼ ال

 الدراسات السابقة 
 م》هج البحث

  بحثال 『يكل
 بحثال تقسيمات

 مهيد 
 . اللغة العربية اللغة اﾇالديفيةة اريخ اللغة العربية كعاق  أَ 

للمرحلة الثانوية كاﾇستول الرابع تول اﾇقررات الدراسية للغة العربية x اﾇالديف ﾊبَ عرض 
 كاﾆامس

 جَ مفهـو اﾆطأ اللغوم كطريقة ｼديد《 من خاؿ الدراسة اﾇيدانية.
 دَ شرح طريقة إجراء الدراسة اﾇيدانية.

  .الثانوية ةأخطاء اللغوية لدى طاب اﾇرحلدراسة  ا
 الفصل اأول: )اﾇستوى الصوي(

 كاأس》انية. اﾅلقية كاﾇطبقةاﾇبحث اأكؿ: كصف اأصوات     
 .كم》اقشتها ستول الصوuاﾇ اﾇبحث الثا｣: عرض نتائج   

 الصري(الفصل الثا｣: )اﾇستوى 
 اﾇعتلة. اﾇبحث اأكؿ: تصريف اأفعاؿ    
 .اﾇبحث الثا｣: اﾇثｲ كاﾄمع    

 ｼليل اأخطاء الصرفية.اﾇبحث الثالث:     
 كم》اقشتها. اﾇستول الصرxعرض نتائج اﾇبحث الرابع :     

 الفصل الثالث: )اﾇستوى النحوي(  
 اﾇبحث اأكؿ: اﾇبتدأ كاﾆر.   
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  .ب』 الثا｣: الفاعل كاﾇفعوؿ اﾇبحث   

 ال》عت.اﾇبحث الثالث:        
 العدد كاﾇعدكد.اﾇبحث الرابع:    

 .أﾃاء اإشارةاﾇبحث اﾆامس:    
 . اأﾃاء اﾇوصولة:سادساﾇبحث ال       
 ｼليل اأخطاء ال》حوية. :سابع اﾇبحث ال       

 كم》اقشتها. ال》حوماﾇستول عرض نتائج اﾇبحث الثامن :       
 الفصل الرابع: )اﾇستوى اإمائي(

 مزة الوصل كمزة القطع.اﾇبحث اأكؿ:   
 اﾇبحث الثا｣: كتابة اﾈمزة.  
 عامات الｱقيم.اﾇبحث الثالث:   
 كم》اقشتها. اﾇستول اإمائياﾇبحث الرابع:عرض نتائج       

   اﾆامة 
 البحثنتائج  -
 توصيات -

 اﾇراجعقائمة 
 اﾇاحق

 

 

 

 : اﾇوافقة على الدراسة اﾇيدانية x اﾇدرسة العربية اإسامية ُملحق رقم      

 : اﾇوافقة على الدراسة اﾇيدانية x كلية الدراسات اإسامية ِملحق رقم         
 : توثيق مطابقة بعض اأصوات اﾇالديفية ل》طق اأصوات العربية ّملحق رقم         

    

 مهيد

 

 اللغة العربية. اللغة اﾇالديفيةة اريخ اللغة العربية وعاق (أ

  .عرض حتوى اﾇقررات الدراسية للغة العربية ي اﾇالديف(ب
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 :اللغة العربية للغة اﾇالديفيةة االعربية وعاقاريخ اللغة  ( أ

 اريخ اللغة العربية ي اﾇالديف: -
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بدأ دخوؿ اللغة العربية إ{ جزر اﾇالديف مع كصوؿ التجار كالدعاة العرب، v مع البعثات التعليمية      
x أام』 اأك{ انتشار  القادمة من الباد العربية مثل السعودية كمصر، ك| يرتبط انتشار الدين اإسامي

 ｵاقتصر على تعليم القراءة كالكتابة كحفظ القرآف الكر｢ مع طريقة التلق 『《زر كلكﾄا 》ذ』 x اللغة العربية
من غｴ معرفة للمعا｣ x الغالب ، كｺركر الزماف أصبحت اللغة العربية ضركرية لدل اﾇالديفيｵ للوصوؿ 

% من أفراد الشعب اﾇالديفي   ِٖاإسامية فهما عميقا ، حｯ أصبح إ{ فهم القرآف الكر｢ كالتعاليم 
  ُملمان القراءة كالكتابة اللغة العربية.

 

 :العربيةاﾇالديفية )الدفيهية( اللغة عاقة اللغة  -

من اﾄدير الذكر أف 『》اؾ عاقات قوية بｵ اللغة الدفيهية كاللغة العربية ، حيث أف مفرداها      
 ｴركات الكثﾅركؼ كاﾅة دخيلة من اللغة العربية ، ككذلك تتميز عاقتها اللغة العربية من حيث ا

 .  سيأتى التوضيح x السطور التاليةكاأرقاـ ، ك 

 

 :لعربيةااﾇالديفية  اللغة مفرداتأوا : عاقة 

الدكتور عبد الواحد حي》ما تتصل لغتاف أك لغات ﾓدث التأثر كالتأثx ｴ تبادؿ اﾇفردات غالبا.      
الواx يوضح 『ذ《 الظا『رة اللغوية كما يلي: " كأ『م احية يظهر فيها 『ذا التأثر كالتأثx ｴ تبادؿ 
اﾇفردات. ففي 『ذ《 ال》احية على ااخص ت》شط حركة التبادؿ بｵ اللغات كيكثر اقتباسها بعيها من 

   .بعض"

    x سلموفﾇيتحدثها ا ｰة. كمعظم 『ذ《  فإف اللغة الدفيهية الｴالديف تشتمل على مفردات عربية كثﾇا
 uدكؿ اآﾄفردات متعلقة العبادات الدي》ية كبعيها متعلقة السياسية كااجتماعية كاأخاقية. فاﾇا

 يف x لغتهم.يوضح بعض اﾇفردات العربية الｰ يستخدمها أ『ل اﾇالد

                                                           

،  مظاهر اﾅضارة اإسامية ي اﾇالديف منذ دخول اإسام حي قيام النظام اﾄمهوري عبد الباسط ﾊمود د اﾈجرسي ، 
.ِٓـ َ ، ص ََِٓ -『ػ ُُِْٔ رسالة اﾇاجستｴ مقدمة x جامعة الزقازيق ، 1  
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 العربية اﾇالديفية الرموز العاﾇية

ibil:s  ްإبليس ިއިބީލސ 

Abadu  ުأبد ައަބދ 

Asar  ުأثر ައަސރ 

Ija:ba  ަجابةإ ިއާޖބ 

Ijra:a:thu  إجراءات ިއުޖާރާއތު 

Ajalu  أجل ައަޖލު 

Ujo:ra  أجور ުއޖޫރަ 

Ikhthiya:ru  اختيار ިއްޚިތާޔރު 

a:hirai  ްآخرىة ާއިޚަރތ 

Akhla:q  ްأخاؽ ައްޚާލޤ 

Adabu  ުأدب ައަދބ 

Irusha:du  ުرشادإ ިއުރާޝދ 

Ushaaz  ްستاذأ ުއްސާތޛ 

Isthisna:  استث》اء ިއްސިތްސނާ 

Isthiuma:ru  استعمار ިއްސިތްޢާމރު 

Isthiqba:lu  استقباؿ ިއްސިތްޤާބލު 

isra:fi:l  ްسرافيلإ ިއްސާރީފލ 

isra:i:l  ްسرائيلإ ިއްސާރީއލ 
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isla:m  ްإساـ ިއްސާލމ 

Isha:ra:i  ްشارةإ ިއާޝާރތ 

Aslu  ުأصل ައްޞލ 

Iuthidaal  ުاعتداؿ ިއްޢިތާދލ 

Ilha:mu  ﾈاـإ ިއްލާހމް 

IQra:ru  قرارإ ިއްޤާރރު 

ima:m  ްإماـ ިއާމމ 

ama:nai  ްأمانة ައާމާނތ 

Imthiha:n  ްامتحاف ިއްމިތާޙނ 

Imthiya:z  امتياز ިއްމިތާޔޒް 

Amuru  أمر ައުމރު 

Imla:  ماءإ ިއްމލާ 

Inthikhaabu  ުانتخاب ިއްނިތާޚބ 

Inthiza:ru  ާانتظار ރު ިއްނިތޒ 

Ahlu(n) )أ『ل ައުހުލ )ްނ 

a:yai  ްآية ާއަޔތ 

i:ma:n  ްاف ީއާމނﾕإ 

Badalu  ުبدؿ ަބަދލ 

Bina:  ާب》اء ިބނ 



 

ヱヲ 

 

Thaba: (vun)  تبع ަތާބ)ުވްނ(

attahiya:ttu  ުيات ައްއަތިޙްއާޔތｼ 

tara:vi(:s) )تراكيح ަތާރވީ)ްސ 

Tharubiyyathu  ުتربية ަތުރިބްއަޔތ 

tarti:b  ުترتيب ަތުރީތބ 

tarjama:  ާة ަތުރަޖމﾀتر 

Tahqe:q  ްقيق ަތްޙީޤޤｼ 

Tahleelu  ｼليل ަތްޙީލލު 

Thasbe:h(a)  تسبيح (ޙަ )ަތްސބީ 

Thasve:ru  تصوير ަތްޞވީރު 

Thaule:mu  ްتعليم ަތްޢީލމ 

Tha’ahsubu  ުتعصب ަތަޢްއުޞބ 

tafsi:r  ުަތްފީސރ ｴتفس 

Tafse:lu  ުتفصيل ަތްފީޞލ 

takbi:r  ުަތްކީބރ ｴتكب 

talki:n  ްަތްލީޤނ ｵتلق 

Tahze:b  ުهذيب ަތުހީޒބ 

Tahleelu  هليل ަތްހީލލު 

tavba:  ާتوبة ަތުއބ 



 

ヱン 

 

tavra:t  ުتوراة ަތުއާރތ 

Sana:  ާث》اء ަޘނ 

Sa:bithu  ابت ާސިބތު 

Sava:b  ثواب ަސާވބު 

ja:hilu  ުجا『ل ާޖިހލ 

jibri:l  ްجريل ިޖްބީރލ 

Jare:ma:  ާة ަޖީރމﾕجر 

Jaza:  جزاء ަޖޒާ 

jima:u  ްاع ިޖާމޢﾀ 

jam:ai  ްاعة ަޖާމަޢތﾀ 

Jamalu  ުل ަޖަމލﾀ 

Jumla  ަلة ުޖްމލﾀ 

Jinni  ިجن ިޖްނނ 

jiha:d  ުجهاد ިޖާހދ 

Java:bu  ުجواب ަޖާވބ 

ha:jai  ްحاجة ާޙަޖތ 

ha;lu  ުحاؿ ާޙލ 

Ha:sil  ްحاصل ާޙިޞލ 

Hajju  حج ަޙްއޖު 
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Hujjai  جةحي  ުޙްއަޖތް 

hara:m  ްحراـ ަޙާރމ 

Hasada  ަحسد ަޙަސދ 

Hafla:  حفلة ަޙްފލާ 

Hikmai  ްحكمة ިޙްކަމތ 

hala:l  ްحاؿ ަޙާލލ 

Hallu  حل ަޙްއުލ 

Hilmu  حلم ިޙްލމު 

Hamdhu  ﾁد ަޙްމދު 

haya:ttu  ްحياة ަޙާޔތ 

haira:n  ްاف ަހިއާރނｴح 

Hailu  ްحيض ަޙިއޟ 

Haivaanu  ުحيواف ަޙިއާވނ 

Khaasa  ަخاص ާޚްއޞ 

Kha:liq  ްخالق ާޚިލޤ 

khara:bu  ުخراب ަޚާރބ 

kutuba:  ާخطبة ުޚުޠބ 

kati:b  ްخطيب ަޚީޠބ 

Khiya:lu  ުخياؿ ިޚާޔލ 
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Khiya:nai  خيانة ިޚާޔާނތް 

Da:im(e:) )دائم ާދިއ)ީމ 

Dharus  ްدرس ަދުރސ 

Daraja  ަدرجة ަދަރޖ 

dhusthooru  ުدستور ުދްސޫތރ 

dua:  ާدعاء ުދޢ 

Dale:lu  ުدليل ަދީލލ 

duniye  ެدنيا ުދިނޔ 

Dhaulai  ްدكلة ަދުއަލތ 

Dimiqra:the:  دﾕقراطى ިދިމްގާރޠީ 

Zikru  ުذكر ިޛުކރ 

Raees  ްرئيس ަރީއސ 

Rabbu  ުرب ަރްއބ 

rahuma:n  ްاف ަރްޙާމނﾁر 

Rahumai  ްة ަރްޙަމތﾁر 

Rizugu  ުرزؽ ިރްޒޤ 

Rasme:  ީي ަރްސމﾃر 

rasu:l  ުرسوؿ ަރޫސލ 
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raka:i  ްركعة ަރްކަޢތ 

ruku:u  ުركوع ުރޫކޢ 

ramazha:n  ްرمياف ަރަމާޟނ 

Zama:n  ްزماف ަޒާމނ 

Rahunu  ر『ن ަރުހނު 

zaka:t  ްزكاة ަޒާކތ 

Zinei  ޭزا ިޒނ 

Zaitho:n(i) )زيتوف ަޒިއޫތ)ިނ 

Ze:nai  ްزي》ة ީޒަނތ 

Su(v)a:lu سؤاؿ ުސ)ާވ(ލު 

Sababu  ުسبب ަސަބބ 

Sajidha  ަسجدة ަސިޖދ 

Maruge Sakarai  ްوت سكرة ަމުރެގ ަސަކާރތﾇا 

sala:m  ްساـ ަސާލމ 

Sunn(ai) )س》ة ުސްނަނ)ްތ 

su:rai  ްسورة ޫސަރތ 

siyaasathu  ުسياسة ިސާޔަސތ 

siyaasee  ީسياسي ިސާޔސ 

Sha:iu   ުشائع ާޝިއޢ 
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Sharuttu  ުشرط ަޝުރޠ 

Sharaf  ްشرؼ ަޝަރފ 

Shirukku  ުشرؾ ިޝްރކ 

Share:’ai  ްشريعة ަޝީރަޢތ 

Sha:iru  ުشاعر ާޝިޢރ 

shafa:ai  ްشفاعة ަޝފަާޢތ 

Shukru  ުشكر ުޝުކރ 

Shukiyya:  ާشكرية ުޝުކިރްއޔ 

shaita:n  ްشيطاف ަޝިއާޠނ 

sa:lih  ްޯޞިލޙ zصا 

Saiboani  ިصابوف ަސިއޯބނ 

saha:bi(:n) )صحابة ަޞާޙީބ)ްނ 

sadaka:i  ްصدقة ަޞަދާޤތ 

Salawai  ްصلوات ަޞަލާވތ 

Sina:ai  ص》اعة ިޞާނަޢތް 

su;ra  ަصورة ޫސރ 

Zame:ru  ުަޒީމރ ｴضم 

Ta:hir  طا『ر ާޠިހރު 

a:su:ra:  ާعاشورة ާޢޫޝރ 
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a:lam  ްعا| ާޢަލމ 

Aammu  ުعاـ ާޢްއމ 

ihda:  ާعدة ިޢްއދ 

Aduvvu  ުعدك ަޢުދްއވ 

Azaabu  ުعذاب ައާޒބ 

Arshi  ިعرش ަޢުރޝ 

oriya:n  ްعراف ޮއިރާޔނ 

Izzai  ްعزة ިޢްއަޒތ 

Azum  عـز ައުޒމް 

asa:  ާعصى ައސ 

Atharu  ުعطرة ައަތރ 

Aqe:da:  عقيدة ަޢީޤދާ 

Ala:ma:i  عامات ަޢާލާމތް 

Ilmu  علم ިޢްލމު 

Ima:ra:i  عمارة ިޢާމާރތް 

Amalu  ުعمل ަޢަމލ 

Awra  ަعورة ަޢުއރ 

Eid  ުعيد ީޢދ 

Fa:siqu  فاسق ފިާސޤު 
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Fithuna  فت》ة ިފުތނަ 

Fakhuru  فخر ަފުޚރު 

Furusatu  ުفرصة ުފުރަސތ 

Parlu  ުفرض ަފުރޟ 

pitratu  ުفطرة ިފުޠަރތ 

Fana:  ާف》اء ަފނ 

Faqi:r  ުަފީޤރ ｴفق 

Qa:no:n  قانوف ާޤޫނުނ 

ka:li:  ީقاضي ާޤޟ 

Qaburu  ުقر ަޤުބރ 

Qibla  ަقبلة ިޤްބލ 

Qabo:l  ުقبوؿ ަޤޫބލ 

Qadaru  ުقدر ަޤަދރ 

Kudrai  ްقدرة ުޤުދަރތ 

kira:ai  ްقراءة ިޤާރައތ 

Qara:ru  ުقرار ަޤާރރ 

Qura:n  ްقرآف ުޤުރާއނ 

Quruba:n  ްقراف ުޤުރާބނ 

kala:  ާقياء ަޤޟ 
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Qala(n)  ަقلم (ން )ަގލ 

Game:s  ްقميص ަގީމސ 

Qaumu  ުقـو ަޤުއމ 

Qiyaamai  قيامة ިޤާޔަމތް 

ka:phar(ei)  ެكافر (އް )ާކަފރ 

kara:mai  ްكرامة ަކާރާމތ 

Kashfu  ުكشف ަކްޝފ 

Kahfa:ra:  كفارة ަކްއފާރާ 

launai  ްلع》ة ަލްޢަނތ 

ma:mu:m  ްمأمـو ަމުއމޫމ 

Misa:lu  ުمثاؿ ިމާސލ 

Madhrasaa  ާمدرسة ަމްދަރސ 

Majalla:  ާلة ަމަޖްއލﾉ 

Maj(i)lis  ްلس ަމ)ިޖ(ިލސﾉ 

Mahro:m  ﾊرـك ަމްޙޫރމް 

Mahsharu  ﾊشر ަމްޙަޝރު 

Makhlo:q  ﾋلوؽ ަމްޚޫލޤު 

Mura:ja’a:  مراجعة ުމާރަޖޢާ 

Maruhaba:  مرحبا ަމުރަޙބާ 
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Ma(ssa)la  مسألة ަމ)ްއަސ(ލަ 

Masuo:lu  مسؤكؿ ަމްސޫއލު 

Musthahahbu  مستحب ުމްސަތަޙްއބު 

miski:nu  ުިމްސީކނ ｵمسك 

Mashgho:lu  ުمشغوؿ ަމްޝޫޣލ 

Mashho:ru  مشهور ަމްޝޫހރު 

Mus’haf  ްمصحف ުމްޞަޙފ 

miura:j  ްمعراج ިމްޢާރޖ 

maka:m  ްمقاـ ަމާޤމ 

Mugarraru  ުمقرر ުމަޤްއަރރ 

Makaru  ުمكر ަމަކރ 

Makro:ha  ަمكرك《 ަމްކޫރހ 

Mala:ikath(un)  مائكة ަމާލިއަކުތ)ްނ(

Malakul Mauth  ުوت ަމަލުކްލ ަމުއތﾇملك ا 

Minbar  ުم》ر ިމްނަބރ 

Manzaru  ުم》ظر ަމްނަޒރ 

munkar naki:r  ުުމްނަކުރ ، ަނީކރ ｴم》كر نك 

Manhaju  ުم》هج ަމްނަހޖ 

mu:min(a:)  ިمؤمن )ނާ (ުމުއމ 



 

ヲヲ 

 

Muhimmu  ުمهم ުމިހްއމ 

Maiyitta  ާميت ަމްއިޔތ 

mi:ka:i:l  ްميكائيل ިމާކީއލ 

Nabi(yya:) )ني ަނިބްއ)ާޔ 

najis  ްس ަނިޖސﾍ 

Nida:  ާنداء ިނދ 

Nasabu  نسب ަނަސބު 

Naslu  نسل ަންސލު 

Nasru  نصر ަންޞރު 

nasi:b  ުنصيب ަނީސބ 

Naseyhai  ްنصيحة ަނޭސަހތ 

Niza:m  ްنظاـ ިނާޒމ 

Niumai  ްنعمة ިނުޢަމތ 

Nifaas  ްنفاس ިނފާސ 

Nafsu  ުنفس ަންފސ 

nu:r  ުنور ޫނރ 

niyai  ްنية ިނަޔތ 

Hadiya  ާهدية ަހިދޔ 

va:jibu  ުكاجب ާވިޖބ 
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Vahi  ީكحي ަވޙ 

Vaze:ru  ުكزير ަވީޒރ 

waswa:s  ްكسواس ަވްސާވސ 

Wase:lai  ްكسيلة ަވީސަލތ 

vasiyai  ްكصية ަވިސްއަޔތ 

vuzhu:  ޫكضوء ުވޟ 

Vaze:fa  ާكظيفة ަވީޒފ 

Vafdu  ުكفد ަވްފދ 

Vaktu  ުكقت ަވުގތ 

vaki:l  ުككيل ަވީކލ 

Vali:veriya:  ީك‾ )ެވިރޔާ (ަވލ 

yathi:mu  ުيتيم ަޔީތމ 

 

 

 

 :ا وأرقامها حروف اللغة العربيةوحركاه )اﾇالديفية( الدفيهيةانيا : عاقة حروف اللغة 

كانت حركؼ اللغة  ، ككذلك ُمن اأصوؿ الｰ ي》حدر ع》ها الشعب اﾇالديفي اأصل السريانكي     
الدفيهية القدﾕة تشب』 حركؼ اللغة الس》هالية الｰ 『ي من إحدل لغات سريانكا ، v بعد ذلك  جاء 

                                                           

.ّٓـَ،  ص ََِِ -『ػ ُِِْ، ُاﾇالديف: اﾇركز القومي ﾆدمة التاريخ كاللغة اﾇالديفية ،  تراث اﾇالديفيｵ انظر: نسيمة د ، 1  
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 اﾇالديف كأقاموا فيها ﾇدة طويلة مثل يوسف الربرم كابن بطوطة كغｴ『م من العرب ، الدعاة العرب إ{
فتأثر أ『ل اﾇالديف اللغة العربية فاخｱعوا طريقة ل》طق اﾅركؼ العربية x لغتهم ، لذا فإف x اللغة 

العربية شكا إا أها  اﾇالديفية حركفا ت》طق كما ت》طق اﾅركؼ العربية ｾامان ، كإف كانت ا تشب』 اﾅركؼ
『ي 『ي نطقان ككذلك حركات ، كأما اأرقاـ العربية فهي تيستعمل شكا x اﾅركؼ الدفيهية ، فاﾄداكؿ 

 .من حيث اﾅركؼ كاﾅركات كاأرقاـاآتية تبｵ عاقة اللغة الدفيهية اللغة العربية 

 :العربيةالدفيهية اﾅروف عاقة اﾅروف  -

 اﾅركؼ العربية اﾅركؼ الدفيهية الرموز العاﾇية
Alif أ އ 
Baa ب ބ 

Taa ت ތ 

Thaa ث ޘ 

Jeem ج ޖ 

Haa ح ޙ 

Khaa خ ޚ 

Daal د ދ 
Thall ذ ޛ 
Raa ر ރ 
Zaay ز ޒ 
Seen س ސ 

Sheen ش ޝ 

Saad ص ޞ 

Daad ض ޟ 



 

ヲヵ 

 

Taa ط ޠ 

  Thaa ظ ޡ 

Ayn ع ޢ 

Ghayn غ ޣ 

Faa ؼ ފ 

Qaf ؽ ޤ 

Kaf ؾ ކ 

Lam ؿ ލ 

Meem ـ މ 
Noon ف ނ 

Haa ق ހ 

Waw ك  ވ 
Yaa م ޔ 

 

 

 

 :عاقة اﾅركات العربية اﾅرقات الدفيهية  -

 اﾅركات العربية اﾅركات الدفيهية الرموز العاﾇية
Abafili  ަަ َى    

Aabaafili  ާަ َن    

Ibifili  ިަ   ًَ  

Eebeefili  ީަ َو    
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Ubufili  ުަ َي    

skun  ްަ   ٍَ  

 

 :الدفيهيةعاقة اأرقام العربية اﾅروف  -

 اأرقاـ العربية اﾅركؼ الدفيهية الرموز العاﾇية
Haa ހ ُ 

Shaviyani ށ ِ 

Noonu ނ ّ 

Raa 4 ރ 

Baa 5 ބ 

Lhaviyani ޅ ٔ 

Kaafu ކ ٕ 

Alifu އ ٖ 

Vaavu ވ ٗ 

 

 

 :الثا : تغيｴ مسار كتابة اﾅروف الدفيهية إى الطريقة العربية

الشماؿ إ{ اليمx ｵ قد｢ الزمن قبل انتشار اإساـ x اﾇالديف  كانت اللغة الدفيهية تكتب من     
 .ｵ إ{ الشماؿ مثل اللغة العربية، v بعد اانتشار بدأت تكتب من اليم

 :عرض حتوى اﾇقررات الدراسية للغة العربية ي اﾇالديفب ( 
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ｰ العربية اإسامية كاﾇقررات الدراسية الاﾇقررات الدراسية الｰ تيستعمل للمرحلة الثانوية x اﾇدرسة      
x كلية الدراسات اإسامية اﾇالديف 『ي مقررات متبعة x  تيستعمل للمستول الرابع كاﾇستول اﾆامس

 .اﾇعا『د اأز『رية

 حتوى اﾇقرر الدراسي للصف اأول الثانوي

 أوا : ) القسم العلمي (

 ٔجـ  -اﾇيسر احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات

 اب أب》ية اﾇصادر كاما. –البحث x اﾇعاجم 
 أب》ية اسم الفاعل : طريقة صوغ』 من الثاثي كغｴ《. –اﾃا اﾇرة كاﾈيئة كمايصاغاف م》』 

 》ｴفعوؿ : طريقة صوغ』 من الثاثي كغﾇصوغهما شركط  –التعجب : فعا التعجب  –أب》ية اسم ا
 طريقة التعجب ﾌا | يستوؼ الشركط. –

    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 أحواؿ أفعل التفييل. –أفعل التفييل : شركط صوغ』 

 أحكاـ توكيد فعل ُ اأمر كاﾇيارعَ –نوا التوكيد ُ توكيد الفعلَ 
ما ｽتص ب』 نوف التوكيد اﾆفيفة عن الثقيلة من  -حكم آخر الفعل اﾇؤكد ع》د إس》اد《 إ{ اليمائر

 أحكاـ.
 ٔجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات
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أنواع  –كاﾇعرفة ال》كرة  –عامات ااسم كالفعل كاﾅرؼ كاسم الفعل  –الكاـ كما يتألف م》』 
اسم  –العلم  –من أكؿ اليمｴ إ{ هاية اليمｴ اﾇ》فصل كأنواع』 كألفاظ كل نوع   –اﾇعارؼ 
 اإشارة .

من أكؿ اﾇبتدأ كاﾆر إ{ هاية اإخبار الظرؼ عن  –من أكؿ اﾇوصوؿ إ{ هاية شرط ﾀلة الصلة 
. ｲعﾇثة كاﾄا 

إ{  –من جواز تقد｢ اﾆر  –كتفى اﾇواضع الستة اأكؿ َ من أكؿ مواضع اابتداء ال》كرة ُ ي
 هاية اب اﾇبتدأ كاﾆر .

 
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 من أكؿ كاف كأخواها إ{ هاية حذؼ نوف ميارع كاف .

 الزائدة .من أكؿ إف كأخواها إ{ هاية إبطاؿ عمل "إف" إذا اتصلت بػػ "ما"  –أفعاؿ اﾇقاربة 
ظن كأخواها  –لكن" إ{ هاية اب إف كأخواها  –كأف   –أف  –من حكم ｽفيف نوف "إف 
 ُ معانيها كعملها فقط َ .

 
 

 

 

 انيا : ) القسم اأدي (

 ٔجـ  -احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف اﾇيسر 

 الفصل الدراسي اأول

 اﾇوضوعات
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 اﾇعاجم . البحث x –اب التصريف كاما 
 من أكؿ اب أب》ية اﾇصادر إ{ هاية الباب

أب》ية اسم  –أب》ية اسم الفاعل : طريقة صوغ』 من الثاثي كغｴ《  –اﾃا اﾇرة كاﾈيئة كمايصاغاف م》』 
. 》ｴفعوؿ : طريقة صوغ』 من الثاثي كغﾇا 

    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
طريقة  –شركط صوغهما  –التعجب : فعا التعجب  –تصاغ م》』 الصفة اﾇشبهة : أكزاها كما 

 التعجب من الفاقد أحد الشركط .
أحواؿ أفعل  –التوصل إ{ التفييل من الفاقد أحد الشركط  –شركط』  –أفعل التفييل : صوغ』 

 أحكاـ توكيد فعل ُ اأمر كاﾇيارع َ . –نوا التوكيد ُ توكيد الفعل َ  –التفييل 
ما ｽتص ب』 نوف التوكيد اﾆفيفة عن الثقيلة من  –لفعل اﾇؤكد ع》د إس》اد《 إ{ اليمائر حكم آخر ا
 ااحكاـ .

 ٔجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 

 الفصل الدراسي اأول

 اﾇوضوعات
 من الكاـ كما يتألف م》』 إ{ آخر ﾀع اﾇؤنث السا| كإعراب』 .

اسم  –العلم  –من أكؿ اليمｴ إ{ هاية اليمｴ اﾇستｱ كأقسام』 كمواضع كل قسم  -ال》كرة كاﾇعرفة 
 من أكؿ " اﾇوصوؿ "إ{ هاية شرط صلة أؿ" –اإشارة 

 اﾇعرؼ أداة التعريف .  –من أم اﾇوصولة كحكمها إ{ هاية اإسم اﾇوصوؿ 
 ﾇعｲ .من أكؿ اﾇبتدأ كاﾆر إ{ هاية اإخبار الظرؼ عن اﾄثة كا

    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
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إ{  –من جواز تقد｢ اﾆر  –من أكؿ مواضع اابتداء ال》كرة ُ يكتفى اﾇواضع الستة اأكؿ َ 
 كاف كأخواها .  –هاية اﾇبتدأ كاﾆر 

إ{ هاية  من أكؿ إف كأخواها –أفعاؿ اﾇقاربة  –اأحرؼ العاملة عمل ليس ُما ، ا ، ات ، إفَ 
 إبطاؿ عمل "إف" إذا اتصلت بػػػ "ما" الزائدة .

إ{  –ظن كأخواها  –لكن" إ{ هاية اب إف كأخواها  –كأف   –أف  –من حكم ｽفيف نوف "إف 
 هاية حذؼ اﾇفعولｵ أك أحدما لدليل .
ﾇقرر الدراسي للصف الثا｣ الثانويحتوى ا 

 أوا : ) القسم العلمي (

 ٕجـ  -ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف اﾇيسر احتوى 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات

أكزاف اﾇختـو ألف  –الصفات الｰ ا تلحقها اء التأنيث  –اب التأنيث : ُعامة التأنيث 
 أكزاف اﾇختـو ألف التأنيث اﾇمدكدة َ -التأنيث اﾇقصورة 

 تث》ية الصحيح كاﾇقصور كاﾇ》قوص كاﾇمدكد . –كﾌدكد تقسيم ااسم إ{ صحيح كمقصور كم》قوص 
حكم ااسم اﾇؤنث الثاثي إذا ﾀع ﾀعا  –ﾀع ااسم الصحيح كاﾇقصور كاﾇ》قوص كاﾇمدكد 

 ساﾇا .
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 َ . ٓ،  ْ،  ّ،  ِ،  ُمن الت》بيهات يدرس ُ –من أكؿ اب التصغｴ إ{ هاية تصغｴ الｱخيم 

َ إ{ هاية اب التصغｴ ، كمن أكؿ اب ال》سب إ{ هاية ال》سب إ{ ما كسط』 اء ٕمن الت》بي』 رقم ُ
 مشددة .

 من ال》سب إ{ ﾊذكؼ الاـ إ{ هاية الباب .
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 ٕجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات
 اب الفاعل

 اب ااستث》اء
 اب اﾅاؿ

 
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 من أكؿ اب حركؼ اﾄر إ{ هاية ما ｻر《 ُمنَ –اب التمييز 

 من أكؿ ما ｻر《 ُحｯَ إ{ هاية اب حركؼ اﾄر
 نعم كبئس كما جرل ﾉراما

 

 

 

 

 انيا : ) القسم اأدي (

 ٕجـ  -الصرف اﾇيسر احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : 

 الفصل الدراسي اأول

 اﾇوضوعات
من أكؿ اﾇقصور كاﾇمدكد إ{ هاية  –من أكل』 إ{ آخر أكزاف ألف التأنيث اﾇمدكدة  –اب التأنيث 
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 ﾀع الصحيح كاﾇ》قوص .
 من أكؿ ﾀع اﾇقصور إ{ هاية حكم ااسم اﾇؤنث الثاثي إذا ﾀع ﾀعا ساﾇا ُ هاية الباب َ

 من أكؿ ﾀوع الكثرة إ{ هاية كزف ُفعائلَ ك『و الوزف الثامن عشر .
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 من أكؿ الوزف التاسع عشر ُ فعاى‾ كفعىا{ َ إ{ هاية الباب

 من أكؿ اب التصغｴ إ{ هاية الباب
 من أكؿ اب ال》سب إ{ هاية الباب

 ٕجـ  –الكتاب : شرح ابن عقيل  احتوى ﾇادة النحو :

 الفصل الدراسي اأول

 اﾇوضوعات
 ااشتغاؿ –ائب الفاعل  –الفاعل 

 اﾇفعوؿ مع』 –اﾇفعوؿ في』 ُ ك『و اﾇسمى ظرفا َ  –اﾇفعوؿ ل』  –اﾇفعوؿ اﾇطلق 
 التمييز -اﾅاؿ  –من أكؿ اب ااستث》اء إ{ آخر اب ااستث》اء 

    
 الثا｣الفصل الدراسي 
 اﾇوضوعات

من أكؿ اب اإضافة إ{ آخر أحواؿ ُقبل كغｴ كما أشبههما من حيث  –اب حركؼ اﾄر 
 اإعراب كالب》اء َ .

 –إعماؿ اﾇصدر  –من أكؿ ُ حذؼ اﾇياؼ كإقامة اﾇياؼ إلي』 مقام』 َ إ{ هاية اب اإضافة 
 إعماؿ اسم اﾇفعوؿ . –إعماؿ اسم الفاعل 

حكم تقد｢ معموؿ فعل التعجب علي』  –حذؼ اﾇتعجب م》』  –اب صيغｰ التعجب التعجب : إعر 
اسم التفييل ُ عمل اسم التفييل َ ت》بي』 أحواؿ التفييل ضمن  –نعم كبئس كما جرل ﾉراما  –
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 م》هج الصرؼ للصف اأكؿ الثانوم بقسمي』 .
 حتوى اﾇقرر الدراسي للصف الثالث الثانوي

 (أوا : ) القسم العلمي 

 ٖجـ  -احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف اﾇيسر 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات

 أنواع』 . –أحرف』  –اإبداؿ : تعريف』  -مزا الوصل كالقطع إ{ آخر الباب  
 إبداؿ أحرؼ العلة مزة إ{ آخر اﾇوضع اﾆاص الواك . 

 اﾇلتقيتاف x كلمة أك x كلمتｵ .اﾈمزاف  –إبداؿ اﾈمزة كاكان أك اءن 
 إبداؿ األف اءن .

    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 إبداؿ الواك اءن : ُ اﾇوضع اأكؿ كالثا｣ كالثالث كالرابع كاﾆامس َ –إبداؿ األف كاكان 

 من أكؿ اﾇوضع السادس من مواضع قلب الواك اءن إ{ هاية اﾇوضع العاشر .
 إبداؿ الياء كاكان ُ اﾇوضع اأكؿ كالثا｣ َ .

إبداؿ الواك  –بقية مواضع قلب الياء كاكان ُ اﾇوضع الثالث كالرابع َ شركط قلب الواك كالياء ألفان 
 كالياء اءن.

 ٖجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات

 إ{ آخر نداء "أم" ُكجوب رفع التابعَ .من أكؿ اب ال》داء 
 –التحذير كاإغراء  –اإختصاص  –من أكؿ حكم ابع اسم اإشارة إ{ آخر تكرار لفظ اﾇ》ادل 
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 أﾃاء اأفعاؿ .
إعراب الفعل : رفع الفعل اﾇيارع ، من أكؿ نواصب الفعل اﾇيارع إ{ آخر نصب اﾇيارع أف 

 جـز اﾇيارع بعد الطلب ع》د سقوط الفاء كشرط』 .ميمرة كجوا بعد كاك اﾇعية ، 
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
عوامل اﾄـز : ما ﾒـز فعا  –من أكؿ نصب اﾇيارع x جواب الرجاء إ{ آخر اب ال》واصب 

 ما ﾒـز فعلｵ إ{ آخر نوع الشرط كاﾄواب إذا كاا فعلｵ . –كاحدا 
 إ{ هاية اجتماع الشرط كالقسم .من أكؿ جواز رفع اﾄواب 

 ك》اات العدد ُ كم ، كأم ، ككذا َ .  –العدد 
 انيا : ) القسم اأدي (

 ٖجـ  -احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف اﾇيسر 

 الفصل الدراسي اأول

 اﾇوضوعات
تعريف اإعاؿ  –أنواع』  –أحرف』  –تعريف اإبداؿ  –اإبداؿ كاإعاؿ  –مزا الوصل كالقطع 

بقية مواضع إبداؿ  –إبداؿ أحرؼ العلة مزة ُ اﾇواضع الｰ تشｱؾ فيها اأحرؼ الثاثة َ  –كأنواع』 
ف اﾇلتقيتاف x كلمة أك  اﾈمزا –إبداؿ اﾈمزة كاكان أك اء  –الواك كالياء مزة اﾇوضع اﾆاص الواك 

. ｵكلمت 
 إبداؿ الواك اء . –إبداؿ األف كاكان  –إبداؿ األف اء 
 إبداؿ الياء كاكان .

    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
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 إبداؿ التاء طاء إبداؿ التاء داان . –إبداؿ الواك كالياء اء  –شركط إبداؿ الواك كالياء ألفا 
 حذؼ مزة أفعل  –اإعاؿ اﾅذؼ  –مواضع』  –شركط』  –اإعاؿ ال》قل : مع》ا《 
 اب اإدغاـ . –حذؼ عｵ الفعل اﾇيعف  –حذؼ فاء اﾇثاؿ الواكم 

 ٖجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 

 الفصل الدراسي اأول

 اﾇوضوعات
 البدؿ . –عطف ال》سق  -البياف عطف  –التوكيد  –التوابع : ال》عت 

 ال》داء : من أكؿ اب ال》داء إ{ هاية كجوب نصب اﾇ》ادل .
 التحذير  -ااختصاص  –من أكؿ جواز ضم كفتح اﾇ》ادل إ{ هاية أﾃاء ازمت ال》داء 

 أﾃاء اأفعاؿ . –كاإغراء  
 اﾇم》وع من الصرؼ لعلة كاحدة .

    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
إعراب الفعل : رفع الفعل اﾇيارع ، كنواصب اﾇيارع إ{ هاية  –بقية اب اﾇم》وع من الصرؼ 
 شركط نصب اﾇيارع إذف .

ما  –اﾄواـز : ما ﾒـز فعا كاحدا  –من أكؿ إظهار " أف " كإضمار『ا إ{ هاية نواصب اﾇيارع 
 ﾒـز فعلｵ إ{ هاية جواز رفع اﾄواب .

ك》اات العدد ُ كم   –العدد  –أكؿ كجوب اقｱاف اﾄواب الفاء إ{ هاية اجتماع الشرط كالقسم من 
 ، كأم ، ككذا َ

 للمستوى الرابعحتوى اﾇقرر الدراسي 

  للثا｣ اإعدادي الصرفتيسｴ احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : 

 الفصل الدراسي اأول
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 اﾇوضوعات
اصطاحا ، موضوع』 ك ｿرت』 .تعريف علم الصرؼ لغة ك   

 ما يدخل』 الصرؼ من 『ذ《 اأقساـ   –تقسيم الكلمة: إ‾ اسم ك فعل ك حرؼ  
 :أنواع الزادة ك أشهر أدلتها- اﾅرؼ الزائد ك اأصلي x الكلمة 

  أكزاف الثاثي اجرد أكزاف الثاثي اﾇزيد -الفعل اجرد ك اﾇزيد 

 الراعي اﾇزيد في』.أكزاف  –أكزاف الراعي اجرد 
 اﾇيزاف الصرx - خصائص الفعل الثاثي

 .صوغ اﾇيارع ، صوغ اأمر –تصريف اأفعاؿ بعيها مع بعض 
 ،تقسيم الفعل ا‾ الصحيح ك اﾇعتل،  الفعل اﾄامد كاﾇتصرؼ

 .إس》اد اأفعاؿ إ{ اليمائر ، كيقتصر x ذلك على السا| كاﾇهموز اﾇيعف الثاثي
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 اأجوؼ ، ال》اقص ، اﾇثاؿ ، اللفيف –اأفعاؿ اﾇعتلة 

 الفعل اﾇتعدم ك الاـز،  مزة الوصل –حركتها  –كمواضعها  –مزا الوصل كالقطع 
 .التعجب،  تقسيم الفعل إ{ مؤكد ك غｴ مؤكد،  اﾇبｲ للمعلـو كاﾇبｲ للمجهوؿ

 

 شرح اأزهرية اﾄديد للصف الثا｣ اإعدادياحتوى ﾇادة النحو : الكتاب : 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات

 اإعراب ك أنواع』 كعامات』 اأصلية.،  أقساـ الكلمة كتعريف كل م》ها –تعريف الكلمة كالكاـ 
ب》اء  ب》اء الفعل اﾇاضي ، أحواؿ أحواؿ،  أنواع الفعل، اﾇاضي ، كاﾇيارع  ،اأمر،  الب》اء كأنواع』
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 .اﾇيارع ، أحواؿ ب》اء اأمر
جـز اﾇيارع  ، إف كمن مهما كمｯ ك أين جـز اﾇيارع ،جـز اﾇيارع بلم كﾇا ، نصب اﾇيارع 

.تقسيم ااسم إ{ ظا『ر ك ميمر،  اﾇعرب من اأفعاؿ ، اﾇعتل اآخر  

 
ｴع ،  تقسيم ااسم إ{ مذكر ك مؤنث،  أنواع اليمﾀ ك ｲتقسيم ااسم إ{ مفرد ك مث. 

 .الفاعل ،اﾇفعوؿ ب』
    
 الفصل الدراسي الثا｣

 اﾇوضوعات
 ، إعراب ﾀع اﾇؤنث السا|،  إعراب ﾀع اﾇذكر السا|،  إعراب اﾇثｲ،  أنواع اﾆر -اﾇبتدأ كاﾆر

 .كأخواهاكاف كأخواها. إف ،   ﾃاء اﾆمسةاأإعراب  -اﾆمسة  ﾃاءاأ
 ، توضيح إﾀا‾ لعامات اإعراب اأصلية كالفرعية ُ عامة الرفع اأصلية كما ي》وب ع》هاَ

 ، توضيح إﾀا‾ لعامات اإعراب اأصلية كالفرعية ُعامة ال》صب اأصلية   كما  ي》وب ع》هاَ
ي》وب ع》ها َ.توضيح إﾀا‾ لعامات اإعراب اأصلية كالفرعيةُ عامة اﾄر اأصلية  كما   

اﾄر اﾅرؼ . اﾄر ،  اﾇ》ادل أنواع اﾇ》ادل، اﾅاؿ كأنواعها،  ظرؼ الزماف كاﾇكاف،  اﾇفعوؿ أجل』
 اإضافة

 

 

 للمستوى اﾆامسحتوى اﾇقرر الدراسي 

 ٔجـ  -احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف اﾇيسر 

 الفصل الدراسي اأول
 اﾇوضوعات

التصريف : اﾇراد ب』 ، كاﾇوضوعات الﾔ ｯتص ها ، اجرد كاﾇزيد من اأﾃاء ، كأنواع ااسم اجرد 
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 كأكزان』 .   الفعل اجرد كاﾇزيد كأكزاف كل م》هما . 
 أب》ية اﾇصادر : تعريف اﾇصدر ، كمصادر اأفعاؿ الثاثية ، كغｴالثاثية . 

كأكزاف كل م》ها ، كما يصاغ م》』 كل م》ها .  اسم اﾇرة كاﾈيئة كاآلة : تعريف  

 ｵها كب《بالغة ، كالفرؽ بيﾇصيغ ا . 》ｴاسم الفاعل :  تعريف』 ، ككيفية صوغ』 من الفعل الثاثى كغ
 اسم الفاعل . 

 اسم اﾇفعوؿ : تعريف』 ، ككيفية صوغ』 من الفعل الثاثى كغｴ《 ، كفائدة صياغت』 ، كما ي》وب ع》』 . 
الصفة اﾇشبهة : تعريفها ، كعامتها ، ككيفية صياغتها ، كالفرؽ بي》ها كبｵ اسم الفاعل ، كاﾅكم إف 

 جاءت من غｴ الثاثى . 

 التعجب : تعريف』 ، كفعا《 ، كشركط صوغهما ، كطريقة التعجب من الفاقد أحد الشركط . 
فية التوصل إ{ التفييل من الفاقد أحد أفعل التفييل : تعريف』 ، كأركان』 ، كصياغت』 كشركطها ، ككي

 الشركط ، كأحواؿ اسم التفييل .
 اﾃا الزماف كاﾇكاف : تعريفهما ، كطريقة صوغهما ، كحالة اتياف اسم اﾇكاف على كزف مىفًعلة .

نوا التوكيد : مايؤكد من اأفعاؿ كما ايؤكد ، كجوب توكيد الفعل اﾇيارع ال》وف ، كحكم اﾇؤكد 
 ال》وف ع》د اتصال』 اليمائر ، كماｽتص ب』 ال》وف اﾆفيفة من أحكاـ . 

 التأنيث : عامة التأنيث، كغرض اء التأنيث w الصفات ، كالصفات الｯ ا تلحقها اء التأنيث .
ااسم ال》ظر إ{ آخر حرؼ في』 : تعريف الصحيح كاﾇقصور كاﾇ》قوص كاﾇمدكد ، اﾇقصور  أقساـ

القياسى كالسماعى ،  كاﾇمدكد القياسى كالسماعى ،  ككيفية تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد كﾀعهما 
 تصحيحا ، كﾀع الصحيح كاﾇ》قوص كاﾇقصور كاﾇمدكد . 

كزاف ﾀوع القلة كالكثرة .ﾀع التكسｴ : تعريف』 ، كأقسام』 ، كأ  

 ٕ جـ -احتوى ﾇادة الصرف : الكتاب : الصرف اﾇيسر 

 الفصل الدراسي الثا｣
 اﾇوضوعات

التصغｴ : تعريف』 ، كأغراض』 ، كشركط ما ﾒب تصغｴ《 ، كأنواع التصغｴ ، كما يعامل معاملة الثاثى 
 ،ｵما اني』 حرؼ ل ｴكما يعامل معاملة الراعى في』، كتصغ ،ｴالتصغ w 
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كأحكاـ عامة w التصغｴ، كتصغｴ الｱخيم كطريقت』، كتصغｴ اﾇؤنث الثاثى اﾆا{ من عامة 
كما حذؼ م》』 أحد أصوؿ الكلمة ، كاﾄمع السا| ، كﾀع التكسｴ ، كاسم اﾄمع ،  التأنيث،

 كاﾇركب .
ال》سب : تعريف』 ، كالغرض م》』، كما ﾓدث بسسب』 من تغيｴات ،  ككيفية ال》سب إ{ : اﾇقصور، ك 

 اﾇ》قوص ، كاﾇمدكد. 
 ٔجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 

الدراسي اأولالفصل   

 اﾇوضوعات
 الكاـ كما يتألف م》』  ، عامات ااسم كالفعل كاﾅرؼ كاسم الفعل .    

اإعراب : أنواع』 ، كما يشｱؾ في』 ااسم كالفعل م》ها ، كماﾔتص ب』 كل م》هما م》ها ، كإعراب 
اأﾃاء الستة ،  كالشركط العامة ل』 إف كاف اﾅركؼ ،  كما يشｱط w كل من " ذك " ك " فو " 

اب اﾇقصور خاصة . ما أﾅق اﾇثｲ كﾀع اﾇذكر السا| كﾀع اﾇؤنث السا| كإعراب كل م》』 . كإعر 
 كاﾇ》قوص كالفعل اﾇعتل . 

ال》كرة كاﾇعرفة كأقسامها . اليمｴ كأقسام』 اﾇختلفة ، كمواضع اليمｴ اﾇستｱ، كنوف الوقاية كحكم』 . 
العلم : تعريف』 كأقسام』 اﾇختلفة ، مع تعريف كل م》ها ، v الｱتيب بｵ ااسم كالك》ية كاللقب .      

       
اظها كمراتبها كألفاظها إ{ اﾇكاف .   اﾇوصوؿ : اﾇوصوؿ ااﾃى اﾆاص كالعاـ ، اسم اإشارة : ألف

كما ｽتص ب』 " ذا " ، كشرط موصوليتها .  الصلة : شرطها كأنواعها ، كشرط كل نوع .             
اﾇعرؼ أداة التعريف : " أؿ " اﾇعرفة كمعانيها ، ك" أؿ " الزائدة .    

ﾇبتدأ ،  كأحواؿ الوصف مع الفاعل .    اﾆر : تعريف』 كأقسام』 ُ مفرد كﾀلة كشب』 اابتداء : أقساـ ا
من اﾇوضع اأكؿ حｯ الثا｡   –ﾀلة َ اإخبار الظرؼ عن اﾄثة كاﾇعｲ ، مواضع اابتداء ال》كرة 

اﾆر . عشر ، جوازتقد｢ اﾆر ، ككجوب أخｴ《 كتقدﾕ』 ، كجواز حذؼ اﾇبتدأ كاﾆر، كجواز تعدد  

ال》واسخ : مفهومها كأنواعها .   كاف كأخواها : معｲ كل م》ها ، كعملها ، كأقسامها من حيث 
العمل ، كتقسيمها إ{ امة كاقصة ، كماｽتص ب』 " كاف " دكف أخواها ، كحذؼ ال》وف من ميارع 
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" عسى ككاد " أف ." كاف " .   أفعاؿ اﾇقاربة : معانيها ، كعملها ، كشرط』 ، كحكم اقｱاف خر   

إف كأخواها : معانيها ، كعملها ، كالｱتيب بｵ اﾃها كخر『ا ، كفتح مزة " اف " ككسر『ا ، كحكم 
لكن " .  " ا " ال》افية  –كأف   –أف  –دخوؿ الاـ على خر " إف " ، كحكم ｽفيف " إف 

 للج》س : عملها كشركط』 ، كأحواؿ اﾃها .  
، معانيها ، عملها ،  كحكم حذؼ اﾇفعولｵ أكأحدما م》ها . كاأفعاؿ الｯ ظن كأخواها : أقسامها 

 ت》صب ثاثة مفاعيل .                  
الفاعل : تعريف』 كأقسام』 ُ ظا『ر كميمر ، صريح كمؤكؿ َ  كأحكام』 :  ｻريد الفعل من عامة 

 كجوازا ، اتصاؿ الفاعل الفعل التث》ية كاﾄمع ، حذؼ الفعل جوازا ، كأنيث الفعل مع الفاعل كجوا
كانفصاؿ اﾇفعوؿ ، كأحواؿ تقد｢ اﾇفعوؿ على الفاعل أكأخｴ《 ، كجوب تقد｢ الفاعل على 

 ｯفعوؿ .  ال》ائب عن الفاعل : مفهوم』 ، أحكام』 ، ككيفية ب》اء الفعل للمجهوؿ ، كاأشياء الﾇا
 ت》وب عن الفاعل .     

ل اﾇتعدل كعامت』، كأقساـ اأفعاؿ اﾇتعدية. الفعل الاـز كتعدي』 تعدل الفعل كلزكم』: تعريف الفع
 ｸرؼ اﾄر . 

اﾇفعوؿ كأنواع』: اﾇفعوؿ ب』: تعريف』، كجواز حذف』 كحذؼ اصب』.  اﾇفعوؿ اﾇطلق : تعريف』 ، العامل 
 ، rفعوؿ ل』 : تعريف』 ، حكم』 اإعراﾇأحوال』 . في』 ، أنواع』 ، كما ي》وب ع》』 ، كحذؼ عامل』 .  ا

اﾇفعوؿ في』: تعريف』، إعراب』 كالعامل في』، كحذؼ عامل』، كما ي》صب م》』 على الظرفية، كنيابة اﾇصدر 
 ع》』.  اﾇفعوؿ مع』 : تعريف』 ، العامل في』 ، قياسيت』 ، كحكم تقدـ عامل』 .

كحكم』  ااستث》اء : مفهوم』 ، حكم اﾇستثｲ ب " إا " إف أخر عن اﾇستثｲ م》』  أك تقدـ علي』 ،
 w ااستث》اء اﾇفرغ  ،  كأدكات ااستث》اء غｴ " إا " ،  كحكم ااستث》اء بكل م》ها .

اﾅاؿ : تعريف』 ، كأنواع』 من حيث دالة لفظ』 ، كﾉيئ』 مصدرا ، كمواضع جوازﾉئ صاحب اﾅاؿ 
لة اﾅالية . نكرة ، تعدد اﾅاؿ لصاحبها ، كاﾅاؿ اﾇؤكدة لعاملها ، كﾉئ اﾅاؿ ﾀلة ، كحكم اﾄم  

التمييز ب " ًمن " .  التمييز : تعريف』 ، أنواع』 ، كاﾅكم اإعراﾈ rا ، كحكم جر  

 

 ٕجـ  –احتوى ﾇادة النحو : الكتاب : شرح ابن عقيل 
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 الفصل الدراسي الثا｣
 اﾇوضوعات

، كماﾔتص حركؼ اﾄر : حركؼ اﾄر ، كماتدخل علي』 『ذ《 اﾅركؼ ، كماﾔتص ｷر ااسم الظا『ر 
ｷر《 " م》ذ كمذ " ، كماﾔتص القسم من حركؼ اﾄر ، كماｻر《 " رب كمن كحｯ كالاـ كإ{ " ، 

كاستعماؿ " من كالباء " ｺعｲ البدؿ ، كماتفيد《 الاـ مع اانتهاء ، كماتفيد《 الباء كw ، كاستعماات 
 الكاؼ .

اإضافة : مفهومها ، كمايｱتب إضافة اسم إ{ آخر ، كمعا｡ اإضافة كأقسامها كخصائص كل قسم 
، كاأحواؿ الﾒ ｯوز فيها دخوؿ " أؿ " على اﾇياؼ ، كأثراﾇياؼ من اﾇياؼ إلي』 أنيثا كتذيكرا 

افت』 إ{ اﾄمل ، ، كاأﾃاء الｯ يلـز إضافتها كأقسامها ، كما يياؼ إ{ اﾇيمرفقط ، كمايلـز إض
كحكم اأﾃاء اﾇيافة إ{ اﾄمل ، كما يياؼ إلي』 " كا ككلتا " ، كأﾃاء مازمة لإضافة ، كحكم 

قبل كغｴ كما أشبههما ، كأحواؿ إعراب قبل كما أشبهها ، كحذؼ اﾇياؼ كإقامة اﾇياؼ إلي』 
ثرفي』 ، كالفصل بｵ مقام』 ، كجر اﾇياؼ إلي』 مع حذؼ اﾇياؼ ، كحذؼ اﾇياؼ إلي』 كما يك

 اﾇياؼ كاﾇياؼ إلي』 ، كأحكاـ اﾇياؼ إ{ اء اﾇتكلم . 
إعماؿ اﾇصدر : مواضع』 ، كأحواؿ عمل اﾇصدر ، كأحواؿ اﾇصدر اﾇياؼ ، كحكم ابع اجركر 

اﾇصدر .    إعماؿ اسم الفاعل ، كحكم عمل اسم الفاعل اﾇقｱف أؿ .   إعماؿ صيغة اﾇبالغة ، 
ضافة اسم الفاعل إ{ أحد معموات』 .   إعماؿ اسم اﾇفعوؿ  .  الصفة اﾇشبهة : اﾇراد ها ، كحكم إ

 كعملها ، كشركط عملها ، كما يشｱط w معموؿ الصفة اﾇشبهة ، كالفرؽ بي》ها كبｵ اسم الفاعل . 

وؿ التعجب : صيغتا التعجب كإعراب كل م》هما ، كحكم حذؼ اﾇتعجب م》』 ، كحكم تقد｢ معم
 فعل التعجب علي』 كالفصل بي》هما .

نعم كبئس : حكمهما من حيث اﾄمود كالتصرؼ ، كأقساـ فاعلهما ، كإعراب " ما " الواقع بعدما 
، كاﾇخصوص اﾇدح كالذـ كإعراب』 كحكم حذف』 ، كاأفعاؿ الｻ ｯرل ﾉرل " نعم كبئس " ، 

 كاليابط ﾇعاملة اأفعاؿ معاملة " نعم كبئس " . 
م التفييل : أحواؿ أفعل التفييل ، كأحوال』 من حيث اﾇطابقة كعدمها ، كحكم』 إف كاف أؿ اس

 أككاف ميافا ﾇعرفة ، كعمل』 . 
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التوابع :  ال》عت : تعريف』 ، كأغراض』 ، كمطابقة ال》عت للم》عوت ، كماي》عت ب』 ، كال》عت اﾄملة ، 
تعدد ال》عوت ﾇ》عوت كاحد .    كاﾇصدر ، كتعدد ال》عت كاﾇ》عوت لعامل كلعاملｵ ، ك   

التوكيد : أقسام』 ، كأقساـ التوكيد اﾇع》ول ، كتعريف التوكيد اللفظى ، كتوكيد اليمｴ اﾇتصل ، 
 كتوكيد اﾅرؼ .         

العطف : تعربف عطف البياف ، كموافقة عطف البياف متبوع』 ، كتعريف عطف ال》سق ، كحركؼ 
العطف كتقسيمها ، كمعانيها ، كالعطف على اليمｴ .  البدؿ : تعريف』 ، كأقسام』 ، كإبداؿ الفعل 

 من الفعل . 
نداء مافي』 " أؿ " ال》داء : اﾇ》ادل كحركف』 ، كجواز حذؼ حرؼ ال》داء ، كحكم اﾇ》ادل اإعراr ، ك 

، كحكم ابع اﾇ》ادل اإعراr ، كاﾇ》ادل اﾇياؼ إ{ اء اﾇتكلم ، كاﾇ》ادل اﾇياؼ إ{ مياؼ إ{ 
اء اﾇتكلم .  ااختصاص : تعريف』 ، كجو《 ﾋالفت』 ال》داء ، كحكم ااسم اﾇختص . التحذير : تعريف』 

ريف』 ، كأقسام』 ، كعمل』 . ، كحكم حذؼ العامل ، كجواز إضمار《 .  اسم الفعل : تع  

اﾇم》وع من الصرؼ : أقساـ ااسم اﾇعرب ، كعامة اﾇ》صرؼ ، كإعراب اﾇم》وع من الصرؼ ، كالعلل 
الｾ ｯ》ع من الصرؼ ، كما ﾕ》ع صرف』 لعلة كاحدة ، كما ﾕ》ع ااسم من الصرؼ مع الوصفية ، كما 

علة م》ع』 من الصرؼ ، كجواز صرؼ ﾕ》ع ااسم من الصرؼ مع العلمية ، كحكم صرؼ ما زالت 
 مااي》صرؼ .

 ｵتص ب』 " أف " من بｽ يارع ، كنواصب』 ، إذف كشرط ال》صب ها ، كماﾇإعراب الفعل : رفع ا
ال》واصب ، كجـز اﾇيارع بعد الطلب كشرط』 .    عوامل جـز اﾇيارع : ماﾒـز فعا كاحدا ، كما 

نواع الشرط كاﾄواب إف كاا فعلｵ ، كجواز رفع اﾄواب ﾒـز فعلｵ ، كما يقتيي』 أدكات الشرط ، كأ
 ، ككجوب اقｱاف اﾄواب الفاء ، كجواز حذؼ الشرط أكاﾄواب لدليل .

العدد : تذكｴالعدد كأنيث』 ، كالعدد اﾇياؼ ، كالعدد اﾇركب كإعراب』 ، كｾييزالعدد ، كصياغة العدد 
لعدد : " كم " ااستفهامية كاﾆرية ، كإعراها .     على كزف فاعل ، كاستعمال』 كمع》ا《 .  ك》اات ا  

 :ديد  من خال الدراسة اﾇيدانيةمفهوم اﾆطأ اللغوي وطريقة ح ( ج

  :مفهوم اﾆطأ اللغوي أواً :
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ككرد x اﾇعجم   كرد x لساف العرب اﾆطأ كاﾆىطاءي ضدE الصواب، كأخطأ الطريق عىدؿى ع》』،      
.  –َ خىًطئى الوسيط ُ ، ككرد x الرائد معجم ألفبائي x اللغة  ُخىطىأن ، كخىٍطأن : أىذنبى ، أىك تػىعىمDدى الذنبى

x الدين : سلك  -ّ .ابتعد عن الصواب -ِ .ب ذنباكارت -َُ : خىطىأن . ُخىًطئى ﾔىٍطىاي كاأعاـ  
 ِعن قصدو أك عن غｴ قصدو. إسبيل اﾆط

كما يلي :انيا : توضيح مفهوم اﾆطأ اللغوي    

يعｳ قصور التلميذ عن اﾇطابقة الكلية أك اﾄزئية بｵ الصور الصوتية أك الذ『》ية اﾆطأ اإمائي :  .ٔ
للحركؼ كالكلمات ، مدار الكتابة اإمائية مع الصور اﾆطية ﾈا ، كفق قواعد الكتابة اإمائية 

 ّ.اﾞددة أك اﾇتعارؼ عليها
ت ككتابتها ضمن قواعد ال》حو اﾇعركفة ، كاا『تماـ ب》وع قصور x ضبط الكلمااﾆطأ النحوي :  .ٕ

عدـ معرفة التلميذ التغｴات الｰ قد تقع x الكلمة ب》اءن على  ، ﾀ xلة الكلمة دكف إعراها
 ْ.موقعها x اﾄمل ،

  ٓالتغيx ｴ ب》ية الكلمة اأصلية لعلة من العلل الصرفية اﾇعركفة. : الصرياﾆطأ  .ّ

 من خال الدراسة اﾇيدانيةالثا : حديد اﾆطأ اللغوي 

 :اكم تｵمهار تحديد اﾆطأ اللغوم من خاؿ إجراء قـو بأس

 .ااطاع على قراءهم .ُ

 .ااطاع على كتااهم .ٕ

 شرح طريقة إجراء الدراسة اﾇيدانية. ( د
                                                           

 .ِِْ/ُـَ، مادة: "خًطئ"، ُِٕٗ –ق ُِّٗالقا『رة: دار احياء الｱاث العرs، ُ،ِط، اﾇعجم الوسيط  إبرا『يم أنيس ، ُ 

 2 ُّٖ، ُبｴكت: دار اﾇايｵ َ، مادة "خًطئ"، ص الرائد معجم ألفبائي ي اللغة واأعام  جراف مسعود، 

 –ق َُّْ، ُعماف: داراليازكرم العلمية لل》شر كالتوزيع، ُ، ط اأخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإمائيةفهد خليل زايد،  
.ُٕـَ، ص ََِٗ 3  

.ُٕفهد خليل زايد، اﾇرجع السابق ، ص   4  

.ُٕفهد خليل زايد، اﾇرجع السابق ، ص   5  
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 t إجراء الدراسة ｹطوات الية :  كقدللدراسة اﾇيدانية ،  》ماذجعددا من الطاب ك تخｱ ا

 زارة فصوؿ اﾇرحلة الثانوية لاطاع على أخطاء الطاب اللغوية. َُ
 .َالصوu كالصرx كال》حوم كاإمائيُ ات اأربعء اختبار لكشف اأخطاء x اﾇستو إجرا َِ

صعوات معاﾄة اأخطاء اللغوية لدل الطاب كالحوؿ إجراء مقابات مع معلمي اللغة العربية  َّ
 الｰ تواجههم.

 ة.تقد｢ ال》تائج كاﾇقｱحات الازمة لتحسｵ مستول الطاب x اللغة العربي َْ

 

 

 

 

 الثانوية ي اﾇالديف اﾇرحلة أخطاء اللغوية لدى طاب دراسة  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 الفصل اأول: )اﾇستوى الصوي(

 

 واأسنانية.  اﾅلقية واﾇطبقةاﾇبحث اأول: وصف اأصوات   

 .ومناقشتها اﾇستوى الصوي اﾇبحث الثا｣: عرض نتائج 
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 الفصل اأول 

اﾇستوى الصويمفهوم   

من حركؼ كاﾅركؼ تتكوف ات كالكلمات تتكوف مإف اللغة تتكوف من ﾀل كاﾄمل تتكوف من كل      
اللغة x حقيقتها ما『ي إا أصوات أك مقاطع صوتية ، فالصوت 『و الب》ية اأساسية  إذفمن أصوات ، 

علم أف الصوت عرض ﾔرج ايظهر جلٌيا x تعريف ابن جｳ "  أم لغة من اللغات ، كمفهـو الصوت
 "حｯ يعرض ل』 x اﾅلق كالفم كالشفتｵ مقاطع تثبي』 عن امتداد《 كاستطالت』 متصان  من ال》فس مستطيان 

ُ 

ية واﾇطبقة واأسنانيةصوات اﾅلقاأ :ولاﾇبحث اأ  

:قيةصوات اﾅلاأأوا :   

                                                           

 ، ｳكت: دار القلم، ِ، ط سر صناعة اإعراب أبو الفتح عثماف ابن جｴٔـَ، ص ُّٗٗ -『ػ ُُّْ، ُب. 1  
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كقيل سبعة  ،كللحلق ثاثة ﾋارج: بستة أحرؼ على ما قرر《 العامة ابن اﾄزرم x اﾇقدمة اﾄزرية     
كللحلق أكؿ ،  األف اﾇدية ｽرج من أكؿ اﾅلق على رأل الشاطي الذم أسقط ﾋرج اﾄوؼ كجعل

كيسمي』 علماء اللغة كالتجويد أقصى اﾅلق  ،ككسط كآخر فأكل』 يقع بعد اﾅ》جرة ﾌا يلي البلعـو مباشرة 
،  ｵاللوزت ｵب ｰلق  ،كآخر《 يقع ع》د أصل اللساف قبل اللهاة الﾅا أد｡ اﾕككسط』  ،كيسمي』 العلماء قد

 :كتفصيل ذلك كاآu ،دا《 يقع بｵ أقصا《 كأ

.كيقع بعد اﾅ》جرة ﾌا يلي البلعـو  كﾔرج م》』 : اﾈمزة كاﾈاء اﾅلق : أقصى  -ٔ  

: ؿ ابن اﾄزرمٌ قا  

........................       vيD أقصى اﾅلق مزه 『اءي      

.كﾔرج م》』 : العｵ كاﾅاءوسط اﾅلق :    -ِ  

 قاؿ ابن اﾄزرٌم : 

........................             v حاءي ｵلوسط』 فع.  

كﾔرج م》』 الغｵ  ،كآخر《 『و أقرب شيء إ{ اللساف  ،أصلي اللساًف كيلي』 اللهاة أد｡ اﾅلق :  -ٖ
 .كاﾆاء 

 قاؿ ابن اﾄزرٌم: 

  ُأدا《ي غｵ خاؤي『ا                ........................

 طبقةاﾇصوات اأانيا : 

 ِ .كاﾅ》ك اأعلى ع》د ال》طق اﾅرؼ مع اﾎصار الريح بي》همااإطباؽ : 『و تاقي طائفة اللساف 

 .كحركف』 أربعة ك『ي : الطاء ، الياد ، الصاد ، الظاء
                                                           

ـَ،  َُٗٗ -『ػ َُُْ،ُا『ور: اﾇدرسة العالية لتجويد القرآف، الفوائد السلفية على اﾇقدمة اﾄزرية د ادريس العاصم ،  
.ّص 1  

.ُٖٖـَ،  ص ُْٗٗ -『ػ ُُْْجدة: دار اﾇ》ارة لل》شر كالتوزيع، ، َُُ، طحق التاوة حسｳ شيخ عثماف ،   2  
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  :قاؿ ابن اﾄزرم

 ُ.كفٌر من لبًٌ اﾅركؼ اﾇذلقة         كصاد كضاد طاء ظاء مطبقة  

 الثاً: اأصوات اأسنانية:

صوت يامس في』 رأس اللساف ُأم الذلقَ اأس》اف اأمامية العليا أك السفلى من الداخل أك  أس》ا｣:
 ِيقｱب م》ها ، مثل / ت / العربية. كلقد ﾃٌا《 بعض اللغويｵ صوان نطعيان.

 كحركفها: ُالظاء ، الذاؿ ، الثاءَ. 

 

 

 ومناقشتها  ستوى الصوياﾇ عرض نتائج :｣لثااﾇبحث ا

        ｱتاخ  ｵسﾂ كعشرة من الثا｣ الثانوم كعشرة من عشرة من الصف اأكؿ الثانوم ؛  طالبان
الثالث الثانوم من طاب اﾇدرسة العربية اإسامية ، ككذلك عشرة من اﾇستول الرابع كعشرة من 

اأصوات إجراء الدراسة اﾇيدانية حوؿ اﾇستول اﾆامس من طاب كلية الدراسات اإسامية اﾇالديف 
اأشكاؿ  استع》تاﾄداكؿ لعرض ال》تائج لكل صوت كما  ، كقد استع》تاأس》انيةاﾅلقية كاﾇطبقة ك 

 :ككانت ال》تيجة كما يليلكل نوع من أنواع اأصوات لعرض ال》تائج 

 :ي اﾇستوى الصوي اأول الثانويالصف نتائج  أوًا: 

 اأصوات اﾅلقيةنسبة يوضح  (ٔجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾅلقية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

                                                           

ـَ،  َُٗٗ -『ػ َُُْ،ُا『ور: اﾇدرسة العالية لتجويد القرآف، الفوائد السلفية على اﾇقدمة اﾄزرية د ادريس العاصم ،  
.ْص 1  

.ُٕـَ، ص ُِٖٗ -『ػ َُِْ، ُاﾇلز: مطابع الفىرزدؽ التجارية، ُ، طمعجم علم اأصواتد علي اﾆو‾ ،   2  
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 %َُ %َٗ ُ ٗ اﾈمزة ُ
 %َ %ََُ َ َُ اﾈاء ِ
ّ ｵالع ٗ ُ َٗ% َُ% 
 %َْ %َٔ ْ ٔ اﾅاء ْ
ٓ ｵالغ ٔ ْ َٔ% َْ% 
 %َّ %َٕ ّ ٕ اﾆاء ٔ

 % َٗحيث يتيح أف لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم َ نسبة اأصوات اﾅلقية ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ي》طقوف َٔ% ي》طقوف العｵ ، كَٗ% ي》طقوف اﾈاء ، كََُك ، ي》طقوف اﾈمزة نطقان صحيحان 

يستطعوف أف  معظمهمك『ذا  إشارة إ{ أف  ، % ي》طقوف اﾆاء َٕك% ي》طقوف الغｵ ، َٔاﾅاء ، ك
؛ كذلك  الديفيةاﾇ صوات》طق األ طابقتامعظمها ب》طق صحيح رغم أف  اأصوات اﾅلقيةي》طقوا 
ｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية اﾇالديف كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـ

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب ب

 

 

 

 

 

 

 
 

نطق اأصوات اﾅلقية ُاﾈمزة ، كاﾈاء ،  x ا يعانوف من صعوبة 》ماذج% من أفراد الٖٕإف نسبة  
يعانوف من صعوبة x  》ماذجال% فقط من أفراد ِِكالعｵ، كاﾅاء ، كالغｵ ، كاﾆاءَ ،  كما أٌف  

 نطقها.  

0
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100

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

يوضح ال》سبة العامة َ  ُُ شكل رقم 
 لأصوات اﾅلقية
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 اأصوات اﾇطبقة نسبةيوضح  (ٕجدول رقم )

النطق  نطق اأصوات اﾇطبقة رقم
 الصحيح

النطق 
 اﾆاطئ

نسبة النطق 
 الصحيح

النطق نسبة 
 اﾆاطئ

 %َْ %َٔ ْ ٔ الصاد ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ الياد ِ
 %َّ %َٕ ّ ٕ الطاء ّ
 %َّ %َٕ ّ ٕ الظاء ْ

 

َ نسبة اأصوات اﾇطبقة لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتبｵ أف ِ『ذا اﾄدكؿ ُ صفي
% َٕقوف الطاء ، ك% ي》طَٕ% ي》طقوف الياد ، كَٓي》طقوف الصاد نطقان صحيحان ، ك  % َٔ

ح ك『ذا  ،ي》طقوف الظاء  بعيهم ﾒدكف  أف إااأصوات اﾇطبقة أف أغلبيتهم يستطعوف أف ي》طقوا يوضًٌ
ان سبب قد يكوف 『ذين الصوتｵرل أف عدـ كثرة اﾇمارسة x نطق أف؛  صعوبة x نطق الصاد كالياد

 اأخطاء.『ذ《  xللوقوع 

 

 

 

 

 

 
ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اﾇطبقة ُالصاد، الياد، الطاء،  》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٔإف نسبة 

 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد ٓ.ّٕالظاءَ  ،كما أف 

 اأصوات اأسنانية نسبةيوضح  (ٖجدول رقم )

0 50 100

النطقالصحΑح

النطقالخゅطئ

يوضح ال》سبة العامة َ  ُِ شكل رقم 
 لأصوات اﾇطبقة
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ال》طق  نطق اأصوات اأس》انية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َِ %َٖ ِ ٖ الذاؿ ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ الثاء ِ

 

ح  『ذا اﾄدكؿ ُ  َ نسبة اأصوات اأس》انية لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يشｴ إ{ ّيوضًٌ
ح  أف أَٗي》طقوف الذاؿ نطقان صحيحان ، ك  % َٖأف  يستطعوف  كثر『م% ي》طقوف الثاء ، ك『ذا  يوضًٌ

كذلك ؛  يةالديف》طق اأصوات اﾇلرغم أهما ا يطابقاف  نطقان صحيحان أف ي》طقوا الصوتｵ اﾇذكورين 
ｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية اﾇالديف كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـ

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب ب

 

 

   

 

ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اأس》انية ُالذاؿ، كالثاء،َ   》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجالمن أفراد فقط % ُٓ،كما أف 

 :ي اﾇستوى الصوي الثا｣ الثانوي الصفنتائج   انياً:

 اأصوات اﾅلقية نسبةيوضح  (ٔجدول رقم )

نسبة ال》طق نسبة ال》طق ال》طق ال》طق  نطق اأصوات اﾅلقية رقم

0

50

100
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يوضح ال》سبة العامة َ  ُّ شكل رقم 
 لأصوات اأس》انية
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 اﾆاطئ الصحيح اﾆاطئ الصحيح
 %َّ %َٕ ّ ٕ اﾈمزة ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ اﾈاء ِ
ّ ｵالع ٖ ِ َٖ% َِ% 
 %َ %ََُ َ َُ اﾅاء ْ
ٓ ｵالغ ٓ ٓ َٓ% َٓ% 
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اﾆاء ٔ
     

 % َٕالثانوم حيث يتيح أف  ثا｣َ نسبة اأصوات اﾅلقية لدل طاب الصف الُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ََُ% ي》طقوف العｵ ، كَٖ% ي》طقوف اﾈاء ، كَٖ كذلكي》طقوف اﾈمزة نطقان صحيحان ، ك 

أف نصفهم يعانوف قوف اﾆاء  ، ك『ذا  إشارة إ{ % ي》طَٓ% ي》طقوف الغｵ ، كَٓي》طقوف اﾅاء ، ك
ب》طق  اأصوات اﾅلقيةبقية  يستطعوف أف ي》طقوامعظمهم ك  من صعوات x نطق الغｵ كاﾆاء فقط

ｼت رعاية كزارة الشؤكف كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك ؛ صحيح 
 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب باإسامية اﾇالديف 

 

 

 

 

 

 

ا يعانوف من صعوبة نطق اأصوات اﾅلقية ُاﾈمزة ، كاﾈاء ، كالعｵ،  》ماذجال% من أفراد ِٕإف نسبة 
 يعانوف من صعوبة x نطقها.   》ماذجال% فقط من أفراد ِٖكاﾅاء ، كالغｵ ، كاﾆاءَ ،  كما أٌف  

0

50

100

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

يوضح ال》سبة العامة َ  ُُ شكل رقم 
 لأصوات اﾅلقية
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 اأصوات اﾇطبقة نسبةيوضح  (ٕجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾇطبقة رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

 نسبة ال》طق
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َّ %َٕ ّ ٕ الصاد ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ الياد ِ
 %َّ %َٕ ّ ٕ الطاء ّ
 %َّ %َٕ ّ ٕ الظاء ْ

 

َ نسبة اأصوات اﾇطبقة لدل طاب الصف الثا｣ الثانوم حيث يتبｵ أف ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ي》طقوف الطاء ، َٕ% ي》طقوف الياد ، كَٖ كذلكي》طقوف الصاد نطقان صحيحان ، ك  % َٕ

ح أف أغلبيتهم يستطعوف أف ي》طقوا َٕك ا  ارغم أهاأصوات اﾇطبقة % ي》طقوف الظاء ، ، ك『ذا يوضًٌ
ｼت كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك اﾇالديفية ؛ اأصوات  x توجد

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب باﾇالديف  رعاية كزارة الشؤكف اإسامية

 

 

 

 

 

ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اﾇطبقة ُالصاد، الياد، الطاء،  》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٕإف نسبة 
 . ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٕالظاءَ  ،كما أف 

 اأسنانيةاأصوات  نسبةيوضح  (ٖجدول رقم ) 
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ال》سبة العامة لأصوات َ  ُِ شكل رقم 
 اﾇطبقة



 

ヵン 

 

ال》طق  نطق اأصوات اأس》انية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َِ %َٖ ِ ٖ الذاؿ ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ الثاء ِ

 

ح  『ذا اﾄدكؿ ُ َ نسبة اأصوات اأس》انية لدل طاب الصف الثا｣ الثانوم حيث يشｴ إ{ أف ّيوضًٌ
ح  أف أكثر『م َٖي》طقوف الذاؿ نطقان صحيحان ، ككذلك  % َٖ % ي》طقوف الثاء ، ك『ذا  يوضًٌ

؛  يةالديف》طق اأصوات اﾇليستطعوف أف ي》طقوا الصوتｵ اﾇذكورين نطقان صحيحان رغم أهما ا يطابقاف 
ｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك 

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب باﾇالديف 

 

 

 

ا ﾒدكف  》ماذجال % من أفراد َٖإف نسبة 
اأس》انية ُالذاؿ،  صعوبة x نطق اأصوات 

من أفراد فقط  % َِكالثاء،َ  ،كما أف 
 . ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال

 :ي اﾇستوى الصوي الثالث الثانوينتائج  الثاً:

 اأصوات اﾅلقية نسبةيوضح  (ٔجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾅلقية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َْ %َٔ ْ ٔ اﾈمزة ُ
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 لأصوات اأس》انية



 

ヵヴ 

 

 %َّ %َٕ ّ ٕ اﾈاء ِ
ّ ｵالع ٗ ُ َٗ% َُ% 
 %َْ %َٔ ْ ٔ اﾅاء ْ
ٓ ｵالغ ٗ ُ َٗ% َُ% 
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اﾆاء ٔ

الثانوم حيث يتيح أف  لثَ نسبة اأصوات اﾅلقية لدل طاب الصف الثاُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% َٔ% ي》طقوف العｵ ، كَٗ% ي》طقوف اﾈاء ، كَٕي》طقوف اﾈمزة نطقان صحيحان ، ككذلك % َٔ

% ي》طقوف اﾆاء  ، ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم َٓ% ي》طقوف الغｵ ، كَٗي》طقوف اﾅاء ، ك
ات x نطق اﾈمزة إا أف بعيهم يعانوف من صعو ب》طق صحيح  اأصوات اﾅلقيةيستطعوف أف ي》طقوا 

『ذ《  xان للوقوع سبب اأصوات قد يكوف『ذ《 رل أف عدـ كثرة اﾇمارسة x نطق أفكاﾆاء ؛ كاﾅاء 
 اأخطاء.

 

 

 

 

 

ا يعانوف من صعوبة نطق اأصوات اﾅلقية ُاﾈمزة ، كاﾈاء ،  》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
يعانوف من صعوبة x  》ماذجال% فقط من أفراد َّكالعｵ، كاﾅاء ، كالغｵ ، كاﾆاءَ ،  كما أٌف  

 نطقها.  

 اأصوات اﾇطبقة نسبةيوضح  (ٕجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾇطبقة رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ
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يوضح ال》سبة العامة َ ُُ شكل رقم 
 لأصوات اﾅلقية



 

ヵヵ 

 

 %َّ %َٕ ّ ٕ الصاد ُ
 %َٔ %َْ ٔ ْ الياد ِ
 %َُ %َٗ ُ ٗ الطاء ّ
 %َٔ %َْ ٔ ْ الظاء ْ
     

الثانوم حيث يتبｵ أف  لثالثاَ نسبة اأصوات اﾇطبقة لدل طاب الصف ِاﾄدكؿ ُيصف 『ذا 
% ي》طقوف الطاء ، َٗ% ي》طقوف الياد ، كَْي》طقوف الصاد نطقان صحيحان ، ككذلك  % َٕ

ح أف أغلبيتهم يستطعوف أف ي》طقوا الصاد كالطاء إا أهم يعانوفَْك  % ي》طقوف الظاء ، ، ك『ذا يوضًٌ
عدـ كجود 『ذين الصوتx ｵ اللغة اﾇالديفية كعدـ كثرة رل أف أف ؛  نطق الياد كالظاءصعوات x من

 . اأخطاء『ذ《  xان للوقوع سبب قد يكوفاأصوات 『ذ《 اﾇمارسة x نطق 

 

 

 

 

ا ﾒدكف  》ماذجال % من أفراد َٔإف نسبة 
اﾇطبقة ُالصاد، الياد،  صعوبة x نطق اأصوات 

 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد َْالطاء، الظاءَ  ،كما أف 

 اأصوات اأسنانية نسبةيوضح  (ٖجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اأس》انية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َْ %َٔ ْ ٔ الذاؿ ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ الثاء ِ
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 لأصوات اﾇطبقة



 

ヵヶ 

 

ح  『ذا اﾄدكؿ ُ الثانوم حيث يشｴ إ{  لثالثاَ نسبة اأصوات اأس》انية لدل طاب الصف ّيوضًٌ
ح  أف أكثر『م َٖي》طقوف الذاؿ نطقان صحيحان ، ككذلك  % َٔأف  % ي》طقوف الثاء ، ك『ذا  يوضًٌ

؛  يةالديف》طق اأصوات اﾇلأف ي》طقوا الصوتｵ اﾇذكورين نطقان صحيحان رغم أهما ا يطابقاف يستطعوف 
ｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك 

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب باﾇالديف 

 

 

 

 

 

ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اأس》انية ُالذاؿ، كالثاء،َ   》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد َّ،كما أف 

 

 

 :ي اﾇستوى الصوي اﾇستوى الرابع نتائج رابعاً:

 اأصوات اﾅلقية نسبةيوضح  (ٔجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾅلقية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َُ %َٗ ُ ٗ اﾈمزة ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ اﾈاء ِ
ّ ｵالع َُ َ ََُ% َ% 
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ヵΑ 

 

 %َ %ََُ َ َُ اﾅاء ْ
ٓ ｵالغ ٔ ْ َٔ% َْ% 
 %َ %ََُ َ َُ اﾆاء ٔ

 % َٗحيث يتيح أف  الرابعاﾇستول َ نسبة اأصوات اﾅلقية لدل طاب ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ََُ% ي》طقوف العｵ ، كََُ% ي》طقوف اﾈاء ، كَٖي》طقوف اﾈمزة نطقان صحيحان ، ككذلك 

% ي》طقوف اﾆاء  ، ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم ََُ% ي》طقوف الغｵ ، كَٔي》طقوف اﾅاء ، ك
من صعوات x نطق إا أف بعيهم يعانوف ب》طق صحيح  كل اأصوات اﾅلقيةيستطعوف أف ي》طقوا  

ｵراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك ؛  الغﾇكومية ا『تمامان الغان اﾅدارس اﾇت رعاية كزارة الشؤكف كاｼ
 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب باإسامية اﾇالديف 

 

 

 

 

 

 
ا يعانوف من صعوبة نطق اأصوات اﾅلقية ُاﾈمزة ، كاﾈاء ،  》ماذجال% من أفراد ٖٖإف نسبة 

يعانوف من صعوبة x  》ماذجال% فقط من أفراد ُِكالعｵ، كاﾅاء ، كالغｵ ، كاﾆاءَ ،  كما أٌف  
 نطقها.  

 اأصوات اﾇطبقة نسبةيوضح  (ٕجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾇطبقة رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

 نسبة ال》طق
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ
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 لأصوات اﾅلقية 



 

ヵΒ 

 

 %َ %ََُ َ َُ الصاد ُ
 %َّ %َٕ ّ ٕ الياد ِ
 %َْ %َٔ ْ ٔ الطاء ّ
 %َُ %َٗ ُ ٗ الظاء ْ

 

 % ََُحيث يتبｵ أف  اﾇستول الرابعَ نسبة اأصوات اﾇطبقة لدل طاب ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ي》طقوف َٗالطاء ، ك % ي》طقوفَٔ% ي》طقوف الياد ، كَٕي》طقوف الصاد نطقان صحيحان ، ك 

ح أف أغلبيتهم يستطعوف أف ي》طقوا الظاء ،  اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك  ؛ اأصوات اﾇطبقةك『ذا يوضًٌ
 علىتدريب الطاب بｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية اﾇالديف كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان 

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق 

 

 

 

 

 

ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اﾇطبقة ُالصاد، الياد، الطاء،  》ماذجال% من أفراد َٖإف نسبة 
 .ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد َِالظاءَ  ،كما أف 

 اأصوات اأسنانية نسبةيوضح  (ٖجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اأس》انية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ

 %َِ %َٖ ِ ٖ الذاؿ ُ
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ヵΓ 

 

 %َِ %َٖ ِ ٖ الثاء ِ
       

ح  『ذا اﾄدكؿ ُ حيث يشｴ إ{ أف  اﾇستول الرابعَ نسبة اأصوات اأس》انية لدل طاب ّيوضًٌ
ح  أف أكثر『م يستطعوف أف َٖي》طقوف الذاؿ نطقان صحيحان ، ك  % َٖ % ي》طقوف الثاء ، ك『ذا  يوضًٌ

 ا『تتماـكذلك  ؛ يةالديف》طق اأصوات اﾇليطابقاف ا كورين نطقان صحيحان رغم أهماالصوتｵ اﾇذ  ي》طقوا
تدريب بｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية اﾇالديف كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية 

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىالطاب 

 

 

 

 

 

 

 

ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اأس》انية ُالذاؿ، كالثاء،َ   》ماذجال% من أفراد َٖإف نسبة 
 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد َِ،كما أف 

 :ي اﾇستوى الصوي نتائج  اﾇستوى اﾆامس خامساً:

 اأصوات اﾅلقية نسبةيوضح  (ٔجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اﾅلقية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ
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ヶヰ 

 

 %َْ %َٔ ْ ٔ اﾈمزة ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ اﾈاء ِ
ّ ｵالع َُ َ ََُ% َ% 
 %َ %ََُ َ َُ اﾅاء ْ
ٓ ｵالغ ٖ ِ َٖ% َِ% 
 %َ %ََُ َ َُ اﾆاء ٔ

 

 % َٔحيث يتيح أف  اﾆامساﾇستول َ نسبة اأصوات اﾅلقية لدل طاب ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ََُ% ي》طقوف العｵ ، كََُ% ي》طقوف اﾈاء ، كَٖي》طقوف اﾈمزة نطقان صحيحان ، ككذلك 

% ي》طقوف اﾆاء  ، ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم ََُ% ي》طقوف الغｵ ، كَٖي》طقوف اﾅاء ، ك
كاﾇدارس اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك  ؛ ؛ب》طق صحيح  اﾅلقية صواتاأ يستطعوف أف ي》طقوا 

نطق  علىتدريب الطاب بｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية اﾇالديف اﾅكومية ا『تمامان الغان 
 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصوات

 

 

 

 

ا يعانوف من  》ماذجال أفراد  % منٕٕإف نسبة 
نطق اأصوات اﾅلقية ُاﾈمزة ، كاﾈاء ، كالعｵ، كاﾅاء ، كالغｵ ، كاﾆاءَ ،  كما أٌف   ت xصعوا

 x نطقها.   تيعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد  % فقطُّ

 اأصوات اﾇطبقة نسبةيوضح  (ٕجدول رقم )

ال》طق نسبة نسبة ال》طق ال》طق ال》طق  نطق اأصوات اﾇطبقة رقم
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ヶヱ 

 

 اﾆاطئ الصحيح اﾆاطئ الصحيح
 %َ %ََُ َ َُ الصاد ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ الياد ِ
 %َ %ََُ َ َُ الطاء ّ
 %َُ %َٗ ُ ٗ الظاء ْ

 

 % ََُحيث يتبｵ أف  اﾇستول اﾆامسَ نسبة اأصوات اﾇطبقة لدل طاب ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ي》طقوف َٗ% ي》طقوف الطاء ، كََُ% ي》طقوف الياد ، كَٗي》طقوف الصاد نطقان صحيحان ، ك 

ح أف أغلبيتهم يستطعوف أف ي》طقوا الظاء ،  ا ا تطابق رغم أه اأصوات اﾇطبقة ب》طق صحيحك『ذا يوضًٌ
ｼت رعاية كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك  ؛ ةالديفي》طق اأصوات اﾇل

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب بكزارة الشؤكف اإسامية اﾇالديف 

 

 

 

 

 

ا ﾒدكف  》ماذجالأفراد  % من ٓٗإف نسبة 
 》ماذجال% من أفراد ٓصعوبة x نطق اأصوات اﾇطبقة ُالصاد، الياد، الطاء، الظاءَ  ،كما أف 

 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها

 اأصوات اأسنانية نسبةيوضح  (ٖجدول رقم )

ال》طق  نطق اأصوات اأس》انية رقم
 الصحيح

ال》طق 
 اﾆاطئ

نسبة ال》طق 
 الصحيح

نسبة ال》طق 
 اﾆاطئ
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ヶヲ 

 

 %َ %ََُ َ َُ الذاؿ ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ الثاء ِ

   

ح  『ذا اﾄدكؿ ُ حيث يشｴ إ{ أف  اﾇستول اﾆامسَ نسبة اأصوات اأس》انية لدل طاب ّيوضًٌ
ح  أف أكثر『م َٗ كذلكي》طقوف الذاؿ نطقان صحيحان ، ك  % ََُ % ي》طقوف الثاء ، ك『ذا  يوضًٌ

 ؛ ةالديفي》طق اأصوات اﾇليستطعوف أف ي》طقوا الصوتｵ اﾇذكورين نطقان صحيحان رغم أهما ا يطابقاف 
ｼت رعاية كزارة الشؤكف اإسامية كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـكذلك 

 .ية م》ذ صغر『مالعرب اأصواتنطق  علىتدريب الطاب باﾇالديف 

 

 

 

 

 

 

ا ﾒدكف صعوبة x نطق اأصوات اأس》انية ُالذاؿ، كالثاء،َ   》ماذجال% من أفراد ٓٗإف نسبة 
 .  ﾒدكف صعوبة x نطقها 》ماذجال% من أفراد ٓ،كما أف 

 : ي اﾇستوى الصوي تقاربيةالالنتائج  :سادساً 

اﾇستول الصوu لدل طاب اﾇرحلة الثانوية اﾇدرسة العربية إ{ التعرؼ على  بحثاﾇا 『ذ يهدؼ     
، كيقدـ 『ذا لديف ابكلية الدراسات اإسامية اﾇ اإسامية كطاب اﾇستول الرابع كاﾆامس

ﾇتوصٌ  بحثا ｰضوء عملية اإجابة عن أسئلة الدراسة، ككانت على  تلعرض ال》تائج ال x إليها
 التا‾: ال》حو 

0

50

100

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

يوضح ال》سبة العامة َ  ُّ شكل رقم 
 لأصوات اأس》انية



 

ヶン 

 

∵√%

≪∝%

ュى(≓)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅلالثヱلدىالصفااヶتヱالص

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

∵≫%

≪∵%

ュى(≫)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅالثヶنゅلدىالصفالثヶتヱالص

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

x كاﾇستول الرابع كاﾇستول اﾆامس ما 『و مستول طاب اﾇرحلة الثانوية السؤال اأول : نتيجة 
 ؟  اﾇالديف x اأصوات العربية

 :لصف اأول الثانويا نتيجة ( أ

اأكؿ  ماذج% من ْٕ اﾇستول الصوu إ{ ﾒدكف صعوبة x  انسبة الذين  تبلغ -ُ
   .فقط %ِٔ في』 إ{الذين ﾒدكف صعوبة  تبلغ نسبة ، كماالثانوم 

 

 

 :لصف الثا｣ الثانويا ةجنتي 

الثا｣ الثانوم  ماذج% من ّٕ اﾇستول الصوu إ{ ﾒدكف صعوبة x  انسبة الذين  تبلغ -ِ
   .فقط %ِٕ في』 إ{الذين ﾒدكف صعوبة  تبلغ نسبة ، كما

 
 

 

 

 

 

  :لصف الثالث الثانويا ةجينت ج( 



 

ヶヴ 

 

∝∵%
≫≫%

ュى(√)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
الصヱتヶلدىالمستヱىالرابع

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

∝∵%
≫≫%

ュشكلرق(≫)るجΑضحنتヱΑ
المستヱىالصヱتヶلدىالصفالثゅلث

ヵヱنゅالث

النطقالصحΑح النطقالخゅطئ

∬≒%

∬%

ュى(∼)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
الصヱتヶلدىالمستヱىالخゅمس

ゆاヱالص ほالخط

الثالث  ماذج% من ٕٔ اﾇستول الصوu إ{ ﾒدكف صعوبة x  انسبة الذين  تبلغ -ّ
   .فقط %ّّ في』 إ{الذين ﾒدكف صعوبة  تبلغ نسبة ، كماالثانوم 

 

 

 

 

 

  :ﾇستوى الرابعا ةجينت  ( د
اأكؿ  ماذج% من ٕٔ اﾇستول الصوu إ{ ﾒدكف صعوبة x  انسبة الذين  تبلغ -ْ

   .فقط %ّّ في』 إ{الذين ﾒدكف صعوبة  تبلغ نسبة ، كماالثانوم 

 

 

 

ﾇستوى ا ةجينت ( ه :اﾆامس
ﾒدكف  االذين  نسبة  تبلغ -ٓ

 uستول الصوﾇا  x صعوبة
 %ٗ في』 إ{الذين ﾒدكف صعوبة  تبلغ نسبة ، كمااأكؿ الثانوم  ماذج% من ُٗ إ{ 
   .فقط

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

ヶヵ 

 

 

 

 

 

 

: : مناقشة النتائج ي اﾇستوى الصويسابعاً   

من الصف فقط أف بعض الطاب  من نتائج دراسة اأصوات اﾅلقية كاﾇطبقة كاأس》انيةﾌا ثبث      
مثل نطق  x نطق بعض اأصوات العربية بشكل بسيط الثالث الثانوم كاﾇستول الرابع ﾒدكف صعوبة

 اﾇدرسة العربية اإساميةالصف اأكؿ الثانوم كالثا｣ الثانوم من طاب ال كمعظم الياد كالظاء،
 ان نطق ي》طقوف اأصوات العربية اﾇذكورةx اﾇالديف  كلية الدراسات اإساميةب اﾇستول اﾆامسك 

صوات العربية ﾈؤاء الطاب كاﾄملة ﾕكن القوؿ أف 『》اؾ تقدمان كلو نسبيان x نطق اأ،  ان صحيح
 تية ك『ي :اآسباب أل ؛ كذلكاﾇذكورين 

 .قومالشعب اﾇالديفي كل』 شعب مسلم كارتباط』 القرآف الكر｢  -ُ

كاﾇدارس اﾅكومية ا『تمامان الغان ｼت رعاية كزارة الشػؤكف اإسػامية اﾇراكز القرآنية  ا『تتماـ -ِ
كإخػػراج كػل حػػرؼ نطقػػان صػحيحان  يػةالعرب اأصػػواتنطػق  علػػىتػػدريب الطػاب اﾇالػديف ب

مػػن ﾋرجػػ』 مػػع إعطػػاء حقػػ』 كمسػػتحق』 ك『ػػو مػػا يعػػرؼ بعلػػم التجويػػد حيػػث نشػػا『د انتشػػار 
اﾇراكػػػز القرآنيػػػة كا『تمػػػاـ الدكلػػػة هػػػا كالتشػػػجيع عليهػػػا خاصػػػة x العاصػػػمة " مػػػا‾ " كاﾄػػػزر 

 اجاكرة ﾈا. 

، ك『ذا يؤكد أف 『》اؾ  تشاب』 كبｴمع  بعض اأصوات العربية x اأصوات اﾇالديفيةكجود  -ّ
.ｵاللغت ｵارتباط ب 

 

 



 

ヶヶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 (ري: )اﾇستوى الصثا｣الفصل ال

 

 تصريف اأفعال اﾇعتلة. : اﾇبحث اأول     

 اﾇثｲ واﾄمع.:  اﾇبحث الثا｣    

 الصرفية. حليل اأخطاء اﾇبحث الثالث :    

 .ومناقشتهااﾇستوى الصري : عرض نتائج رابع اﾇبحث ال    



 

ヶΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثا｣

 اﾇستوى الصريمفهوم  



 

ヶΒ 

 

علم الذم يبحث x ب》ية الكلمة من حيث ب》اؤ『ا ككزها كما يطرأ على العلم الصرؼ : 『و         
فتؤدم معا｣ جديدة ، ك『ذ《 الｰ تطرأ على أب》ية األفاظ كاﾇستول الصرx يدٌرس التغｴات ُتركيبها ، 

اﾇستول الذم أخذ في』 مستخدـ اللغة تلك اﾄذكر ، كيبعث فيها ك『و  ِالتغｴات 『ي كحدات صوتية ،
اﾅياة إضافة حركؼ الذاقة إليها ليحوﾈا إ{ مفرداتُ كلمات ، مورفيماتَ ك『ي أقدر على ﾁل 

 ّ. أك من كقع علي』 .. زمان』 .... مكان』 ا} اﾇعｲ اﾇركزم ، كالظلي الذم يعر عن اﾅدث أك فاعل』 ،

 تصريف اأفعال اﾇعتلة :اﾇبحث اأول

 : اﾇثالتصريف الفعل  (ٔ

  ْ، : ك『و الفعل الذم فاؤ《 كاك أك اءاﾇثاؿ   

 : وفعل اأمر تصريف الفعل اﾇضارع

اإعػػػاؿ ، كأمػػػا الػػػواكم أمػػػا اليػػػائيE فمثػػػل السػػػا| ا ﾓػػػذؼ م》ػػػ』 شػػػيء ، كا ييعػػػلE ب》ػػػوع مػػػن أنػػػواع       
: ｵيارع كاأمر كجوا ، بشرطﾇفتحذؼ كاك《 من ا 

 ََ.كصىلى ، ككًرثى  ُُاأكؿ : أف يكوف اﾇاضي ثاثيا ﾉردان ، ﾎو 

كًرثى يىػًرثي ،  ُُ الثا｣ : أف تكوف عｵ اﾇيارع مكسورة : سواء أكانت عｵ اﾇاضي مكسورة أييان ، ﾎو
كصىػلى يًصػلي ، كعىػدى يىعًػدي ،  ُُأـ كانت عػｵ اﾇاضػي مفتوحػة ، ﾎػو ََ  ككًثقى يىًثقي ، ككًفقى يىًفقي ، ككًعمى يىًعمي 

بي ، ككصىفى يىًصفي   ََٓككجىبى ﾒًى

                                                           

، ص  ـَََِٕ -『ػ ُِْٖ، ُبريطانيا: مؤسسة الراف، اﾇنهاج اﾇختصر ي علمي النحو والصرفعبد ه بن يوسف اﾄديع ،  
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ヶΓ 

 

ػػذؼ الفػػػاء x فعػػػل اأمػػر اﾇثػػػاؿ فيقػػػاؿ x أمػػر اﾞػػػذكؼ الفػػػاء :         ، كىًعػػػٍم ،  ًرٍث ، كىثًػػٍق ، كىفًػػػقٍ  ﾓُُي
 ََُ ذىٍر ، كىسىٍع ، كىطىأ ، كىلىٍع ، كى『ىٍب ، كىدىٍع ، كىزىٍع ، كىلىٍغ  ُُكيقاؿ أييان : ََ كىًصٍل ، كىًعٍد ، كىًصٍف 

 :تصريف الفعل اأجوف (ٕ

 ِعي》』 كاك أك اء ،اأجوؼ 『و الفعل الذم       

 :وفعل اأمر تصريف الفعل اﾇضارع

اإسػػ》اد : اﾇيػػارع مػػن اأفعػػاؿ الصػػحيحة كميػػارع السػػا| ﾎػػو : يغيػػدك يقػػاـك حكػػم اﾇيػػارع قبػػل       
 يبايع .

 ﾒيئ ﾉرد《 ااستقراء على ثاثة أكج』 ، ك『ي :  

 ، كذلك ميارع انفعل كافتعل ﾎو : انقاد ي》قاد ، كاختار ﾔتار. نوع يعل القلب كحد《 -ُ

نوع يعل ال》قل كحد《 ، ك『و ميارع الثاثي من غｴ اب علم ، ﾎو قاؿ يقوؿ كاع يبيع  -ِ
حركة اﾇعتل إ{ الساكن الصحيح. كاليائي من صيغｰ أفعل كاستفعل ﾎو : أاف يبｵ نقلت 

.ｵكاستباف يستب ، 

 نوع يعل ال》قل كالقلب معان ، ك『و ميارع اب علم من الثاثي ، ﾎو : خاؼ ﾔاؼ ، -ّ
كاأصل ﾔىٍوؼ ، نقلت حركة العｵ إ{ الساكن الصحيح قبلها ، v قلبت ألفا ، ك『اب 

 يهاب كاأصل يػىٍهيب .

يػيٍقوـً كيستػىٍقوـً ، نقلت  اأصل، ك كالواكم من صيغｰ أفعل كاستفعل ﾎو : أقاـ يقيم كاستقاـ يستقيم 
  .سرةها v قلبت اء لسكوها بعد كحركة العｵ إ{ الساكن الصحيح قبل

اين ، قل كبع قلن كبعن كقوا كقولوا ، كتصح عي》』 ﾎ xو : قاـك ك : ﾎو اجزـك  عيار كاﾇاأمر  ك      
 ّ.كغｴ ذلك ﾌا | تعل عي》』
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Αヰ 

 

 تصريف الفعل الناقص :  (ٖ

  ُال》اقص : ك『و الذم ام』 حرؼ علة ، ك『ذا اﾅرؼ إما أف يكوف ألفان أك كاكان أك اءن،       

 : وفعل اأمر اﾇضارعتصريف الفعل 

انيػػمت عي》ػػ』 جعلػػت  فػػإف حكػػم اﾇيػػارع قبػػل اإسػػ》اد : اـ اﾇيػػارع x ال》ػػاقص تتبػػع حركػػة عي》ػػ』      
صارت الاـ اء ، كذلػك x ميػارع الثاثػي اليػائي ،  عي》』 الاـ كاكا ﾎو : يدعيو كيسريك ، كإف انكسرت

صػارت الػاـ عي》ػ』 ، كإف فتحت  ي كيسｱًضي كيهتًدمرضً كيي  عًطيx اﾇزيد ﾎو :  يي التاء كx غｴ اﾇبدكء 
ى كيرقػػى كx اﾇبػػدكء التػػاء مػػن اﾇزيػػد ﾎػػو : يرضىػػ ، كذلػػك x ميػػارع الثاثػػي مػػن اs علػػم كفػػتح، ألفػػان 
 ِ.كيتو{D ى كيｱضD ى ى كيتزكD كيسعى 

ء اأمػػػر علػػػى حػػػذؼ كاأصػػػل أف اـ ال》ػػػاقص ｼػػػذؼ x اأمػػػر ، لب》ػػػاُاأمػػػر كاﾇيػػػارع اجػػػزـك ، ك        
 .عى سٍ اٍرضى ، كى ا ﾎو : ّ،َحرؼ العلة

 فعل اللفيف اﾇفروق :التصريف  (ٗ

 ْ.علة فاؤ《 حرxك  ام』『و ما كانت و :اللفيف اﾇفركؽ   

 : وفعل اأمر تصريف الفعل اﾇضارع

تثبت فاؤ《 x اﾇيارع إف كانت اء أك كاف العｵ مفتوحة x اﾇيارع ﾎو : يًديت يد《  تيدىل         
  . يًليكك{ى  ي يفً كwى كيدا《 يػىٍيًدي』 ككجى يوجى ، كｼذؼ الفاء x اﾇيارع اﾇكسور العﾎ ｵو : 

السكت ﾎو : ف』 ، ع』 كاأمر م》』 كاﾇيارع اجزـك ، كإذا صار الفعل على حرؼ كاحد ﾅقت』 『اء       
  ُ.جى : إيج ، كتعود الواء x الدرج، كاأمر من ﾎو كجى يو 
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Αヱ 

 

 تصريف الفعل اللفيف اﾇقرون : (٘
 علة.  『و ما كانت عي》』 كام』 حرxك  :اللفيف اﾇقركف

 واأمر : تصريف الفعل اﾇضارع

 ﾎو :  ِ،يث الاـ ، كتبقى عي》』 دكف تغيｴك『و يعامل معاملة الفعل ال》اقص من ح      

 ، طول يطوم اطو. انو نػىوىل يػىٍ》ًوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اﾇثｲ واﾄمع :اﾇبحث الثا｣

 :: اﾇثｲأوا

 :تثنية اﾇقصور ( أ
 :اﾇقصور تعريف  
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Αヲ 

 

『و ااسم اﾇعرب ، الذم آخر《 ألف ازمة. ُ كا تكوف 『ذ《 األف أصا فأصلها كاك أك  
 . الفｯ –اﾈول  - اﾇصطفى -: اﾈدل  مثلأصلها اءَ ، 

 كيفية تثنية اﾇقصور :
ا شك أف األف الｰ 『ي آخر ااسم ، كاألف الｰ 『ي ألف التث》ية ا ﾕكن أف ﾒتمعا ، كمن 

 v ناحظ أف ألف اﾇقصور ﾓدث فيها ع》د التث》ية ما يلي :
 
ُ- : ｵحالت x تقلب اءن 

 ف.『دل ك『يداى  -اف يى تػى ｯ كفػى أف تكوف األف الثة كأصلها اء ، مثل : فى - أ

مستشفى  -عة فأكثر ، مثل : مصطفى كمصطفياف أف تكوف األف راب- ب
 كمستشفىيىاف.

 ُشذا كشذىكىاف. –تقلب كاكا إف كانت الثة كأصلها كاك ، مثل : عصا كعصىوىاف  -ِ
 

 :تثنية اﾇمدود  ( ب

 تعريف اﾇمدود :
 -ﾃراء   -قرٌاء   -ب》اء  -『و ااسم اﾇعرب الذم آخر《 مزة قبلها ألف زائدة ، : ﾃاء  

 صحراء.
 
 

 كيفية تثنية اﾇمدود :
 لك x مزت』 ثاث حاات :

 ﾒب بقاء اﾈمزة إذا كانت من أصوؿ الكلمة ، مثل : قرٌاء كقرٌاءاف ، بٌداء كبٌداءاف . -ُ

فكلمة قرٌاء كبٌداء صيغتا مبالغة من قرأ كبدأ ، كمعｲ 『ذا أف اﾈمزة أصلية x الكلمة ، كعلي』 
 تبقى ع》د التث》ية .فإها 
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 بيياء كبيياكاف . –ﾒب قلب اﾈمزة كاكا إذا كانت زائدة للتأنيث ، مثل : ﾃراء كﾃراكاف  -ِ

كاكا إذا كانت مبدلة من حرؼ أصلي ، مثل  : ديعاء : دعاءاف ﾒوز بقاؤ『ا كﾒوز قلبها  -ّ
 ﾃاء : ﾃاءاف كﾃاكاف . –كدعاكاف 

ي 『و الواك إذ أصل الكلمتｵ دعاك كﾃاك لكن فاﾈمزة x دعاء كﾃاء مبدلة من حرؼ أصل
 قواعد اإعاؿ اقتيت قلبهما مزة .

 :: اﾄمع )مع التكسｴ(انيا

         :ｴع التكسﾀ كسر أييانﾇمعى اﾄب》اء مفرد《  ، ُكيسمى ا ｴكتغ ｵ《و مااب عن أكثر من اث』
متعددة ،  –ب》وعي』  –صيغ ﾀع التكسｴ ، ك ُ. ككٌتابو ككواتبى ََ ع》د اﾄمع ، مثل : ُُ كتبو كعلماءو 
 كأكزان』 كثｴة ｻاكز الثاثｵ ؛ م》ها :

ك『و مقيس x كل مفرد يكوف اﾃان ، ُ ا كصفان َ ، مذكران راعياF ، قيل آخر《 حرؼ مد أْفِعَلٌة :  ( أ
 ...رغيف كأرغفة –عمود كأعمدة  –ب》اء كأب》ية  –؛ ﾎو : طعاـ كأطعمة 

على كزف : فػىعىاؿ ، أك ًفعىاؿ ُ بفتح الفاء أك كسر『ا َ إذا كاف عｵ   اسمك『و مقيس أيينا x كل 
كل م》هما كام』 من ج》س كاحد ، أك كانت امها حرؼ علة ، فاأكؿ ، ﾎو : بػىتىات كأبًتDة ، 

 ُِ ًف》اء كأف》ية ، كرًداء كأردية َ... –كزًماـ كأزًمة ، كالثا｣ ﾎو ُ قىباء كأقبية ، ًكساء كأكسية َ 
: ُ بفتح فسكوف َ ، ك『و مقيس x كل كصف داٌؿ على آفة طارئة ؛ من موت ، أك أ|  ْعَلىفَـ  َ ب

 ، أك عيب كنقص ، ُ أم نقص َ ، كيشمل سبعة أنواع :
اﾇفرد الذم على كزف : ُُ فعيل ََ ｺعｲ : مفعوؿ ، ﾎو : صريع كقتيل . كاﾄمع ؛   -ُ

 صٍرعىى ، كقتلىى.

 فاعل ؛ ﾎو مريض كمرضى. ََ ｺعｲ :اﾇفرد الذم على كزف : ُُ فعيل   -ِ

 اﾇفرد الذم على كزف : فىًعل ؛ ﾎو : زىًمن زىٍمｲى .  -ّ

 كالوصفاف السالفاف دااف على اأ| .
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 اﾇفرد الذم على كزف فىاًعل ، ﾎو : 『اًلك ك『ىٍلكى .  -ْ

 اﾇفرد الذم على كزف : فػىٍعًيل ُ بفتح ، فسكوف ، فكسر َ ، ﾎو : ميًٌت كموتى .  -ٓ

ٔ-  ﾇىٍقىىفرد الذم علاﾁق كﾁى كزف : أفعىل ؛ كأ.ُ 

 : ُ بيم ففتح َ كيطDرد x أشياء م》ها فُعاء ج(

ف : فكسر َ أك ُُ فىًعيل ََ ｺعｲ : فاعل ، كصفان ﾇذكر عاقل ؛ أك ｺعｲ : ميفًعل ُ بيم  فسكو 
 x ََ بشرط أف تكوف أف تكوف صيغة ُُ فعيل َ ｵكسر الع v ، ميفاًعل ُ بيم ففتح : ｲعｺ
اء ، كظريف  الثاثة غｴ ميعفة ، كا معتلة الاـ . كمن اأمثلة : ُ كر｢ ككيرماء ، كｹيل كｹي

عىاء ، كأليم كظيرفاء َ  يع ؛ ｺعｲ : ميٍسمع ، كﾀع』 ﾃي . ｺعｲ : مؤ| ، كﾀع』 أيلىماءككذا : ُ ﾃًى
: ُ خىًليط ｺمعﾋ : ｲالط كجليس ｺعｲ : كخصيب ｺعﾋ : ｲصب كﾀع』 : خيصباء َ ، ككذا 

كم》ها :  قػيرىعاء َ . –جيلىساء  –كقريع ｺعｲ : مقارع .... كﾀوعها : خيلطاء  ﾉالس ،
ﾎو :  –غالبان  –تسب ُُ فاًعل ََ ، كصفان داا على غريزة ، كسجية ، كأمر فطرم غｴ مك

شاعر كشعراء . أك داا على ما يشب』 الغريزة كالسجية x الدكاـ  –اب』 نبهاء  -عاقل كعقاء 
 ؛ ﾎو صاz كصيلىحاء . كطوؿ البقاء

ُ بفتح ، فسكوف ، فكسر ، ففتح ، ...َ ك『و مقيس x كل كصف على كزف : أفِعاء :  ( د
 ｲعｺ َو: ُ عزيز  : فاًعلُُ فىًعيل ََ ُ بفتح فكسرﾎ ، بشرط أف يكوف ميعفنا أك معتل الاـ

 كأًعزٌاء كشديد كأشٌداء َ .

 

x أشياء أشهر『ا سبعة ؛ م》ها : فىاعىل ُ بفتح العｵ َ اﾃان ؛ كخاtى ،   ك『و مقيس َفواِعل : َ ق
ｵالثاثة . طبقان إحدل اللغت x ｵكقواًلب كقالىب ، كطابىع ُ بفتح الع ، tًعها : خواﾀك َ  ،

 ِكطواًبع .
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 ةاأخطاء الصرفيحصر  :اﾇبحث الثالث

 :اأخطاء ي تصريف اأفعال اﾇعتلةحصر أوا : 

 :اﾇثال الواوياأخطاء ي تصريف الفعل  -

 :ليما يككاأمر  يصرفوف اﾇثاؿ الواكم اﾇاضي إ{ اﾇيارع 
 ، كىكىًثقى . كىسىعى اﾇاضي :  

 كييوًثقي . - يىٍسعيو، ٍوسىعي يػي  اﾇيارع : 
  .إٍثق،  كىٍثقً  ،كىأٍكًثٍق  - كٍسعً ،  إٍسعى ،  أٍكًسعٍ اأمر اﾇذكر : 

،  كإٍثقة،  كٍثًقي -أٍكًسًعي،  ٍسًعيكى  ، أكًسي ، أكًسع ، كاًسعة، تىسىٍع ، إٍسعي  : اأمر اﾇؤنث
 .أٍكثًًقي ، أٍكًثق، ثًقىة  ، أٍكثًقىة

،  سىعٍ ، كيىًثقي : اأمر اﾇذكر : يىسىعي ككىًثقى ، اﾇيارع : كىسىعى : اﾇاضي :  واب، كالص『ذا خطأ ك 
 أف كاك《 ｼذؼ من اﾇيارع كاأمر كجوان كما سبق ذكر『ا.اأمر اﾇؤنث : سىًعي كىثًًقي ؛ ًثٍق ، كى 
 :اأجوفاأخطاء ي تصريف الفعل   -

 اﾇاضي إ{ اﾇيارع كاأمر كما يلي:الفعل اأجوؼ يصرفوف 

 .اﾇاضي : قىادى ، كىكىاؿى 
 .ييوًكلي  ، يىكاؿي  -يػىقىادي  ، اﾇيارع : يىًقٍيدي  
 .أكاؿ ، أكا،  ًكٍيل ،أكًٍكلٍ  ، أًكٍيلٍ ، أٍكل  -أٍكًقٍد  مر اﾇذكر: أقىادٍ اأ 
كيلي ، ًكل -أقادة  ، قيًدم ، أقدم، أقادم  ، اكقدة ،قادك ، قيود ، إقدم،  قيد:  اأمر اﾇؤنث 
 .أكلي ، اكا‾ ، أككلة ، أكل ، كل』،
ًكٍل ، قيٍد كى كىيىًكٍيلي ، اأمر اﾇذكر : يػىقيٍودي  كىكىاؿى ، اﾇيارع :   قىادى : اﾇاضي  وابك『ذا خطأ كالص 

فا ييصرؼ اأجوؼ إ{ اﾇيارع إا على ثاثة أكج』 ، اأكؿ : ، اأمر اﾇؤنث : قيًدم كىًكًلي 
 مثاؿ ُُ عىًلمى يػىٍعلىمي ََ كاكان كاف أك ائيان ، 



 

Αヶ 

 

ﾎو ُُ خىاؼى ﾔىىاؼي ََ كالثا｣ : مثاؿ ُُ نىصىرى يػىٍ》صيري ََ كا يكوف إا كاكان ، ﾎو مىاجى ﾕىيٍوجي ََ 
 ُ. ئيان ، ﾎو ُُ طىابى يىًطٍيبي ََوف إا اكالثالث : مثاؿ ُُ ضىرىبى يىٍيًربي ََ كايك

 :الناقصاأخطاء ي تصريف الفعل   -
 : لناقص األفا

 إ{ اﾇيارع كاأمر كما يلي: األف اﾇاضي ال》اقصيصرفوف 
 ،رقى  ،رؽ ،  ريقىى ، إرقي ، ٍرقىيٍ : أاﾇذكر، اأمر  ٍرًقي، اﾇيارع : يػى  رىًقيى ﾇاضي : ا

  .أرق』 ، أرتقي، ارقية  ، رقة، رقي  ، أكرؽ : اأمر اﾇؤنث
: يػىٍرقىى ، كاأمر اﾇذكر : إٍرؽى ، كاأمر اﾇؤنث : اﾇيارع يى ، : اﾇاضي : رىقً  وابك『ذا خطأ كالص

 اٍرقىٍي.
 : الناقص الواو

 إ{ اﾇيارع كاأمر كما يلي:الواك  اﾇاضي ال》اقصيصرفوف 
ي:  اﾇذكر ، اأمر يىٍسمىا، اﾇيارع :  ﾃىىااﾇاضي : ، ﾃى  ، سم ،ﾃىيو ، إﾃع ،ﾃىEو، أﾃٍىا  ، ﾃًى

 .ﾃى ، اﾃة ، أﾃٍي ، أﾃاء ، ﾃ ، 『ﾃة، وم ﾃ، إﾃع اأمر اﾇؤنث : ، إﾃاء 
، اﾇيارع : يىٍسميو ، كاأمر اﾇذكر : اٍسمي ، كاأمر اﾇؤنث :  ا: اﾇاضي : ﾃىى  وابك『ذا خطأ كالص

 اﾃًٍي.
 :الياءالناقص 
 إ{ اﾇيارع كاأمر كما يلي: الياء اﾇاضي ال》اقصيصرفوف 

و اﾇذكر اﾇيارع : يػىٍهميو ، اأمر ، اﾇاضي : مىىى   اأمر اﾇؤنث : ، أمي  ، 『م ، إمي، : مي
 .أمية ، امو ، مى ، مة

مىىى ، اﾇيارع : يػىٍهًمٍي ، كاأمر اﾇذكر : اٍ『ًم ، كاأمر  : اﾇاضي : وابك『ذا خطأ كالص
 .اﾇؤنث : امًٍي 
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 :اللفيف اﾇفروقاأخطاء ي تصريف الفعل   -
 يصرفوف اللفيف اﾇفركؽ اﾇاضي إ{ اﾇيارع كاأمر كما يلي:

 ، اكقى، ق』 ، قش :  اﾇؤنث ، اأمرقو  ي: أٍكقً  اﾇذكر  ، اأمر ييوًقي، اﾇيارع : كىقىىاﾇاضي : 
  .اكقية ، قوم

 ، اﾇيارع : يىًقي ، اأمر : ًؽ ، اأمر اﾇؤنث : ًقي . كىقىى : اﾇاضي : وابك『ذا خطأ كالص
 :اللفيف اﾇقروناأخطاء ي تصريف الفعل   -

 اأمر كما يلي:اﾇاضي إ{  يصرفوف اللفيف اﾇقركف
اأمر  ،أكوام ، أٍكًوم ، كىوًٌ ، اًكمكىوى ،ًكوىل ،اٍكوك ، : أٍكوىاٍم اﾇذكر ، اأمر كىوىل اﾇاضي :  
 .أكوية ، أكوم، كوام ، كوية   ، إكوة، كول اﾇؤنث :  

 ، اأمر اﾇؤنث :اٍكو، اأمر اﾇذكر : يىٍكًوم ، اﾇيارع : كىوىل اﾇاضي : : وابك『ذا خطأ كالص
x تصريف اللفيف اﾇقركف إ{ اﾇيارع لتداكؿ صيغة اللفيف  توجد ع》د『م اأخطاءكا اكوم ، 

 اﾇقركف x أغلب اأحياف فيما بي》هم .

 :اأخطاء ي اﾇثｲحصر انيا : 

 :تثنية اﾇقصوراأخطاء ي  -

، عصياف  ، عصااف ، عىصاف ، عصيافعىصاكاف ، يقولوف x تث》ية اﾇقصور " عىصىا " : 
  .عصｵ ، عصااف ، عصاصاف ، عصاءاف

كما سبق   أف 『ذا اسم مقصور فتقلب ألف』 كاكان ع》د التث》ية: عىصىواف  وابك『ذا خطأ كالص
 .ذكر『ا

 :تثنية اﾇمدوداأخطاء ي   -

 ، بييئاف ، بيياف ، بيياء ، بيياءاف، بييااف  " بيياءيقولوف x تث》ية اﾇمدكد "
  .بيياءف ، بيبيائｵ ، بيياف ، بييائتاف

 زائدة للتأنيث. مزت』اسم ﾌدكد مؤنث  بيياءأف : بيياكاف  وابك『ذا خطأ كالص
 



 

ΑΒ 

 

 :اأخطاء ي مع التكسｴحصر الثا :  

  :أْفِعَلةٌ اأخطاء ي مع التكسｴ على وزن  -

 ف》اءكف ،أف》اء ، ف》اآف ، ف》وء ، ف》ائي ، اف》اف ، أف》ياء ، اف》ا ، ف》ؤكف يقولوف ﾀ xع ًف》اء : 
 .: أفً》يىة وابك『ذا خطأ كالص

  :لىعْ فَـ  اأخطاء ي مع التكسｴ على وزن -

أقتاؿ ، قًتاف ، قتلوف ، أقاتيل ، قتائل ، قتاؿ ، اقتياء ، قػيتىيل ، اقتا ، يقولوف ﾀ xع قىًتٍيل : 
 .قتل ، قتااء ، قتوؿ

 .: قػىتػٍلىى وابك『ذا خطأ كالص
  :اءعَ فُـ  اأخطاء ي مع التكسｴ على وزن -

أعقاؿ ، عاقاف ، عقل ، عيقيل ، عواقل ، عاقل ، أقئيل ، عاقلوف ، يقولوف ﾀ xع عىاًقل : 
  .قDاؿ ، اعقلة ، عىقلوا ، عقائلعقوؿ ، عقيل ، عقاؿ ، عي 

ء وابك『ذا خطأ كالص  .: عيقىاى
 

  :ءَا عِ أفْ  اأخطاء ي مع التكسｴ على وزن -

،  شيديد ، ًشداد ، أٍشداد ، أشيد ، شيدىد ، شديدكف ًشداداد ، شدائد ،يقولوف ﾀ xع شىًدٍيد : 
 .: أًشدDاء وابك『ذا خطأ كالص

 

  :لاعِ وَ فَـ  اأخطاء ي مع التكسｴ على وزن -

طابعاف ،طىٍبع ، ًطباع ، اطابيع ، طيبيع ، أطابع ، طابعواف ، طوبع ، يقولوف ﾀ xع طىابىع : 
 .اطباع ، اطبعة

 .: طىواًبع وابك『ذا خطأ كالص
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 ومناقشتها اﾇستوى الصري ائج نتعرض  :اﾇبحث الرابع

      ｱتاخ  ｵكعشرة من الثا｣ الثانوم كعشرة من الثالث عشرة من الصف اأكؿ الثانوم ؛  طالبان سبع
الثانوم من طاب اﾇدرسة العربية اإسامية ، ككذلك عشرين من اﾇستول الرابع كعشرين من اﾇستول 

x اﾇستول الصرx إجراء الدراسة اﾇيدانية اﾆامس من طاب كلية الدراسات اإسامية اﾇالديف 
  ، كقد استع》ت ة اﾇقصور كاﾇمدكد كﾀع الكلمات ﾀع تكسｴتصريف اأفعاؿ اﾇعتلة كتث》ي  حوؿ

ستول اأشكاؿ لعرض ال》تائج لكل نوع من أنواع اﾇ كما استع》تموضوع  اﾄداكؿ لعرض ال》تائج لكل 
xككانت ال》تيجة كما يلي : الصر 

 :ي اﾇستوى الصري اأول الثانويالصف نتائج أوًا: 

 اأفعال اﾇعتلة من اﾇاضي إى اﾇضارع تصريف نسبة يوضح (ٔجدول رقم )

 تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة رقم
 من اﾇاضي إ{ اﾇيارع

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٖ %َِ ٖ ِ اﾇثاؿ ُ
 %َٕ %َّ ٕ ّ َائياأجوؼ  ُ ِ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ كاكمَاأجوؼ ُ ّ
 %َُ %َٗ ُ ٗ بألفال》اقص  ْ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ل》اقص الواكا ٓ
 %َِ %َٖ ِ ٖ ال》اقص الياء ٔ
 %َٖ %َِ ٖ ِ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َُ %َٗ ُ ٗ اللفيف اﾇقركف ٖ

لدل طاب الصف اأكؿ  من اﾇاضي إ{ اﾇيارع َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلةُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
على تصريف  فقط %َّ كذلكيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ك  فقط% َِالثانوم حيث يتيح أف 

، األف  على تصريف ال》اقص % َٗ، ك الواكم على تصريف اأجوؼ% َٓ، ك اأجوؼ اليائي



 

Βヰ 

 

% فقط على َِك، الياء  على تصريف ال》اقص% َٖ، كعلى تصريف ال》اقص الواك % َٓك
 ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم يعانوف،% على تصريف اللفيف اﾇقركف َٗتصريف اللفيف اﾇفركؽ ، ك

اأجوؼ كنصفهم x تصريف  اﾇثاؿ كاأجوؼ ُ ائي َ كاللفيف اﾇفركؽx تصريف  من صعوات
 . ال》اقص الواكك ُكاكمَ 

 

 
 

صعوات x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي x من  ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ْٓإف نسبة 
 .  تصريفهاx  تيعانوف من صعوا 》ماذجال% من أفراد ْٔكما أٌف     إ{ اﾇيارع

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اأمر اﾇذكر نسبةيوضح  (ٕجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اأمر

 كراﾇذ 

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ٔ ْ اﾇثاؿ ُ
 %َٔ %َْ ٔ ْ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َٗ %َُ ٗ ُ ال》اقص بألف ْ
 %َٖ %َِ ٖ ِ ال》اقص الواك ٓ
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 %َٗ %َُ ٗ ُ ال》اقص الياء ٔ
 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٗ %َُ ٗ ُ اللفيف اﾇقركف ٖ

 

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇذكر لدل طاب الصف ِ『ذا اﾄدكؿ ُ صفي
% فقط على َْيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطَْاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف ال》اقص فقط % َُ، ك % على تصريف اأجوؼ الواكمَٓتصريف اأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء ، فقط % َُعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % َِاألف ، ك

على تصريف اللفيف اﾇقركف ، فقط % َُتصريف اللفيف اﾇفركؽ ، ك كلهم يقعوف x اأخطاء xك 
 اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇذكر.اأفعاؿ x تصريف  يقعوف x اأخطاء أغلبيتهمك『ذا  إشارة إ{ أف 

 

 

x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اأمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ٓ.ٕٕإف نسبة 
 .  تصريفهاﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالمن أفراد فقط  % ٓ.ِِ،كما أف اﾇذكر

 

 

 اﾇؤنث تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اأمرنسبة يوضح  (ٖجدول رقم )
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تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
من اﾇيارع إ{ اأمر 

 اﾇؤنث

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ٔ ْ اﾇثاؿ ُ
 %َٔ %َْ ٔ ْ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َٗ %َُ ٗ ُ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َٖ %َِ ٖ ِ ال》اقص بألف ْ
 %َٖ %َِ ٖ ِ الواكال》اقص  ٓ
 %َٖ %َِ ٖ ِ ال》اقص الياء ٔ
 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٖ %َِ ٖ ِ اللفيف اﾇقركف ٖ

 

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇؤنث لدل طاب الصف ّيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على َْيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطَْاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف فقط % َِعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، ك فقط %َُتصريف اأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء فقط % َِعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % َِال》اقص األف ، ك

على تصريف اللفيف اﾇقركف ، فقط % َِتصريف اللفيف اﾇفركؽ ، ك كلهم يقعوف x اأخطاء x، ك 
 اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنث.x تصريف  صعوبة يواجهوفك『ذا  إشارة إ{ أف أكثر『م 

 



 

Βン 

 

 

اأخطاء x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر  xيقعوف  》ماذجال% من أفراد ٕٗإف نسبة        
 .  اأخطاء x تصريفهاx ا يقعوف  》ماذجالمن أفراد فقط  % ُِ،كما أف   اﾇؤنث

 تثنية اﾇقصور واﾇمدودنسبة يوضح  (ٗجدول رقم )

اإجابة  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ََُ %َ َُ َ اﾇقصور ُ
 %ََُ %َ َُ َ اﾇمدكد ِ

 

َ إ{ نسبة تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح ْيشｴ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 .دكف على تث》ية اﾇقصور كاﾇمدك يقدر  كلهم اأف  
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 . تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدﾒدكف صعوبة x  》ماذجالمن أفراد كلهم   % ََُإف نسبة 

 مع تكسｴنسبة يوضح  (٘جدول رقم )

اإجابة  ﾀع التكسｴ رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٗ %َُ ٗ ُ أفعلة ُ
 %َٖ %َِ ٖ ِ فعلى ِ
 %َْ %َٔ ْ ٔ فػيعىاء ّ
 %َْ %َٔ ْ ٔ فًعاءأ ْ
 %َْ %َٔ ْ ٔ لواعف ٓ
         

ﾀع تكسｴ لػدل طػاب الصػف اأكؿ الثػانوم حيػث يتيػح ﾀع الكلمات َ نسبة ٓيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقػػط يسػػتطعوف أف ﾒمعػػوا علػػى َِيسػػتطعوف أف ﾒمعػػوا علػػى كزف أٍفًعلػػة ، ككػػذلك  % فقػػطَُأف 

% يسػػػػتطعوف أف ﾒمعػػػػوا علػػػػى كزف َٔ% يسػػػػتطعوف أف ﾒمعػػػػوا علػػػػى كزف فػيعىػػػػاء ، كَٔكزف فػىٍعلىػػػػى، ك
فػىوىاًعل ، ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهػم يعػانوف صػعوات  % يستطعوف أف ﾒمعوا على كزفَٔأٍفًعاء ، ك

 xع الكلمات على كز｣ أٍفًعة كفػىٍعلىﾀ  فػيعىاء كأفًعاء كفىواًعلكبعيهم على أكزاف . 
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% ِْ،كما أف  ﾀع الكلمات ﾀع تكسxｴ  تصعوا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 صعوات ﾀ xعها.من ا يعانوف  》ماذجالمن أفراد 

 :ي اﾇستوى الصري ئج الثا｣ الثانوينتا انياً:

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇاضي إى اﾇضارعنسبة يوضح  (ٔجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇاضي إ{ اﾇيارع

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ّ ٕ اﾇثاؿ ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َْ %َٔ ْ ٔ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َِ %َٖ ِ ٖ ال》اقص بألف ْ
 %َْ %َٔ ْ ٔ ال》اقص الواك ٓ
 %َٕ %َّ ٕ ّ ال》اقص الياء ٔ
 %َٔ %َْ ٔ ْ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َُ %َٗ ُ ٗ اللفيف اﾇقركف ٖ

 

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اﾇيارع لدل طاب الصف اأكؿ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% على تصريف اأجوؼ َٖيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك % َٕالثانوم حيث يتيح أف 

% َٔ% على تصريف ال》اقص  األف ، كَٖ% على تصريف اأجوؼ الواكم ، كَٔاليائي ، ك
% فقط على تصريف َْعلى تصريف ال》اقص الياء ، كفقط % َّعلى تصريف ال》اقص الواك ، ك

من  إ{ أف معظمهم يعانوف % على تصريف اللفيف اﾇقركف ،ك『ذا  إشارةَٗاللفيف اﾇفركؽ ، ك
 .ال》اقص الواكك اأجوؼ ُكاكمَ كبعيهم x  ال》اقص الياء كاللفيف اﾇفركؽx تصريف  صعوات



 

Βヶ 

 

  
  

 
x من صعوات x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي  يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد ْٔإف نسبة 

 .  تصريفهاx  تيعانوف من صعوا 》ماذجال% فقط من أفراد ّٔكما أٌف     إ{ اﾇيارع

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اأمر اﾇذكرنسبة يوضح  (ٕجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اأمر

 اﾇذكر

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٕ %َّ ٕ ّ اﾇثاؿ ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َٔ %َْ ٔ ْ ال》اقص بألف ْ
 %ََُ %َ َُ َ ال》اقص الواك ٓ
 %ََُ %َ َُ َ ال》اقص الياء ٔ
 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٖ %َِ ٖ ِ اللفيف اﾇقركف ٖ
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َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇذكر لدل طاب الصف ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% على تصريف َٓيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطَّاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف ال》اقص األف فقط % َْتصريف اأجوؼ الواكم ، ك% على َٓاأجوؼ اليائي ، ك
تصريف اللفيف اﾇفركؽ تصريف ال》اقص الياء ك ك  تصريف ال》اقص الواك كلهم يقعوف x اأخطاء xك ، 

x قعوف x اأخطاء يعلى تصريف اللفيف اﾇقركف ، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم فقط % َِ، ك
  اأمر اﾇذكر.اأفعاؿ اﾇعتلة إ{تصريف 

                 

 

x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اأمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ٕٔإف نسبة 
 .  تصريفهاﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالمن أفراد فقط  % ِْ،كما أف اﾇذكر

 اﾇؤنثتصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى نسبة يوضح  (ٖجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اﾇؤنث

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اﾇثاؿ ُ
 %َٔ %َْ ٔ ْ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %ََُ %َ َُ َ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َْ %َٔ ْ ٔ ال》اقص بألف ْ
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 %ََُ %َ َُ َ ال》اقص الواك ٓ
 %َٕ %َّ ٕ ّ ال》اقص الياء ٔ
 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٔ %َْ ٔ ْ اللفيف اﾇقركف ٖ

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇؤنث لدل طاب الصف ّيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على تصريف َْيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك % َٓاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

% على تصريف َٔتصريف اأجوؼ الواكم ، ك كلهم يقعوف x اأخطاء xك اأجوؼ اليائي ، 
على تصريف فقط % َّتصريف ال》اقص الواك ، ك كلهم يقعوف x اأخطاء xك ال》اقص األف ، 
على تصريف فقط % َْريف اللفيف اﾇفركؽ ، كتص كلهم يقعوف x اأخطاء xك ال》اقص الياء ، 

اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر x تصريف  من صعواتيعانوف اللفيف اﾇقركف ، ك『ذا  إشارة إ{ أف أكثر『م 
 اﾇؤنث.

 

   

 

  اأخطاء x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنث xيقعوف  》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٕإف نسبة 
 .  اأخطاء x تصريفها xا يقعوف  》ماذجالمن أفراد فقط  % ٓ.ِٕ،كما أف 
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 تثنية اﾇقصور واﾇمدودنسبة يوضح  (ٗجدول رقم )

اإجابة  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اﾇقصور ُ
 %َٗ %َُ ٗ ُ اﾇمدكد ِ

 

َ إ{ نسبة تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح ْيشｴ 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇمدكد ، ،ك『ذا  إشارة إ{ أف  يقدركف على تث》يةفقط % َُك يقدركف على تث》ية اﾇقصور %َٓأف 

 .اﾇمدكد  صعوات x تث》يةمن  يعانوفمعظمهم 

 

 
 

من  فقط% َّ،كما أف  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدﾒدكف صعوبة x  》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 . تث》يتهماﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالأفراد 
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 مع تكسｴ مع الكلماتنسبة  يوضح (٘جدول رقم )

اإجابة  ﾀع التكسｴ رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ْ ٔ لةأفعً  ُ
 %َّ %َٕ ّ ٕ لىعٍ فػى  ِ
 %َّ %َٕ ّ ٕ اءقى عي  ّ
 %َِ %َٖ ِ ٖ ءفًعاأ ْ
 %َّ %َٕ ّ ٕ لواعً فى  ٓ

 

% ََٔ نسبة ﾀع التكسｴ لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف ٓيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
فػىٍعلىى،  % فقط يستطعوف أف ﾒمعوا على كزفَٕيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف أٍفًعلة ، ككذلك  فقط

% يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف أٍفًعاء ، َٖ% يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػيعىاء ، كَٕك
أف  يعانوف من صعواتهم بعي% يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػىوىاًعل ، ك『ذا  إشارة إ{ أف َٕك

 .أفًعلةﾒمعوا الكلمات ﾀع تكسｴ على كزف 

   

                                    
 

0

50

100

るحΑالصحるبゅاإج るطئゅالخるبゅاإج

ュشكلرق(∽)るمゅالعるضحالنسبヱΑ
 لجمعالكヤمれゅجمعتكسΑر



 

Γヱ 

 

،كما أف  ﾀع الكلمات ﾀع تكسxｴ  تصعوامن  ايعانوف 》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 يعانوف صعوات ﾀ xعها. 》ماذجالمن أفراد  فقط% َّ

 :ي اﾇستوى الصري نتائج الثالث الثانوي الثاً:

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇاضي إى اﾇضارعنسبة يوضح  (ٔجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇاضي إ{ اﾇيارع

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ََُ %َ َُ َ اﾇثاؿ ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َٗ %َُ ٗ ُ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َ %ََُ َ َُ ال》اقص بألف ْ
 %َٗ %َُ ٗ ُ ال》اقص الواك ٓ
 %َِ %َٖ ِ ٖ ال》اقص الياء ٔ
 %َٕ %َّ ٕ ّ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َُ %َٗ ُ ٗ اللفيف اﾇقركف ٖ
       

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اﾇيارع لدل طاب الصف اأكؿ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
على  يقدركف % َٓتصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  كلهم يقعوف x اأخطاء xالثانوم حيث يتيح أف  

% على تصريف ََُعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، كفقط % َُتصريف اأجوؼ اليائي ، ك
% على تصريف ال》اقص الياء ، َٖعلى تصريف ال》اقص الواك ، ك فقط %َُال》اقص  األف ، ك

% على تصريف اللفيف اﾇقركف ،ك『ذا  إشارة إ{ َٗ% فقط على تصريف اللفيف اﾇفركؽ ، كَّك
كال》اقص الواك كاللفيف اﾇفركؽ ُ ائي َ اﾇثاؿ كاأجوؼ x تصريف  من صعوات هم يعانوفأغلبيت أف

  .ُ كاكم َكنصفهم x تصريف اأجوؼ 



 

Γヲ 

 

 

 
 

من صعوات x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{  ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ْٓإف نسبة 
 .  تصريفهاx  تيعانوف من صعوا 》ماذجال% من أفراد ْٔكما أٌف    اﾇيارع

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اأمر اﾇذكرنسبة يوضح  (ٕجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اأمر

 اﾇذكر

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٕ %َّ ٕ ّ اﾇثاؿ ُ
 %َٗ %َُ ٗ ُ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َٕ %َّ ٕ ّ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %ََُ %َ َُ َ ال》اقص بألف ْ
 %ََُ %َ َُ َ ال》اقص الواك ٓ
 %ََُ %َ َُ َ ال》اقص الياء ٔ
 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇقركف ٖ
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َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇذكر لدل طاب الصف ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على تصريف َُعلى تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطَّاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

تصريف  كلهم يقعوف x اأخطاء xك  ،على تصريف اأجوؼ الواكم فقط % َّاأجوؼ اليائي ، ك
كاللفيف اﾇقركف ، ك『ذا  إشارة إ{ أف  ال》اقص الياء كاللفيف اﾇفركؽك  واكال》اقص الك ال》اقص األف 

 اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇذكر .x تصريف صعوات من يعانوف  معظمهم

       
x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اأمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ُٗإف نسبة 

    .تصريفهاﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالمن أفراد فقط  % ٗ،كما أف اﾇذكر

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اﾇؤنثنسبة يوضح  (ٖجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اﾇؤنث

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٖ %َِ ٖ ِ اﾇثاؿ ُ
 %ََُ %َ َُ َ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َٗ %َُ ٗ ُ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َٖ %َِ ٖ ِ ال》اقص بألف ْ
 %َٗ %َُ ٗ ُ ال》اقص الواك ٓ
 %َٕ %َّ ٕ ّ ال》اقص الياء ٔ
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 %ََُ %َ َُ َ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٕ %َّ ٕ ّ اللفيف اﾇقركف ٖ

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇؤنث لدل طاب الصف ّيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
 كلهم يقعوف x اأخطاء xك يقدركف على تصريف اﾇثاؿ ،  % فقطَِاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف فقط % َِعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، كفقط % َُتصريف اأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء فقط % َّعلى تصريف ال》اقص الواك ، كط فق% َُال》اقص األف ، ك

على تصريف اللفيف اﾇقركف ، فقط % َّتصريف اللفيف اﾇفركؽ ، ك كلهم يقعوف x اأخطاء xك ، 
 .أفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنثاx تصريف صعوات من يعانوف  معظمهمأف ك『ذا  إشارة إ{ أف 

 
  اأخطاء x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنث xيقعوف  》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 .  اأخطاء x تصريفها xا يقعوف  》ماذجالمن أفراد فقط  % ُٓ،كما أف 

 تثنية اﾇقصور واﾇمدودنسبة يوضح  (ٗجدول رقم )

اإجابة  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

 نسبة
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٖ %َِ ٖ ِ اﾇقصور ُ
 %ََُ %َ َُ َ اﾇمدكد ِ
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Γヵ 

 

َ إ{ نسبة تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح ْيشｴ 『ذا اﾄدكؿ ُ
، ،ك『ذا  إشارة إ{ أف يقدركف على تث》ية اﾇمدكد ﾀيعهم ايقدركف على تث》ية اﾇقصور ك % َِأف 

 .ات x تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد صعو من هم يعانوف معظم

 
من  فقط% َُ،كما أف  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدﾒدكف صعوبة x  》ماذجال% من أفراد َٗإف نسبة 

 . تث》يتهماﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالأفراد 

   مع تكسｴ مع الكلماتنسبة  يوضح (٘جدول رقم )

اإجابة  ﾀع التكسｴ رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٖ %َِ ٖ ِ أفًعلة ُ
 %َٕ %َّ ٕ ّ فػىٍعلى ِ
 %َٕ %َّ ٕ ّ عيقىاء ّ
 %َٕ %َّ ٕ ّ أفًعاء ْ
 %َٕ %َّ ٕ ّ فىواًعل ٓ
     

% ََِ نسبة ﾀع التكسｴ لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف ٓيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػىٍعلىى، َّيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف أٍفًعلة ، ككذلك  فقط
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يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فقط % َّيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػيعىاء ، كفقط % َّك
 واجهوف『م يأكثر عوف أف ﾒمعوا على كزف فػىوىاًعل ، ك『ذا  إشارة إ{ أف يستطفقط % َّأٍفًعاء ، ك

 .ﾀع تكسｴ على اأكزاف اﾇذكورة ﾀع الكلماتx  بةصعو 

 

        
 

% َّ،كما أف  ﾀع الكلمات ﾀع تكسxｴ  تصعوا يعانوف 》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 ﾀعها.صعوات x من ا يعانوف  》ماذجالمن أفراد فقط 

 :ي اﾇستوى الصري الرابع اﾇستوىنتائج رابعاً: 

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇاضي إى اﾇضارعنسبة يوضح  (ٔجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇاضي إ{ اﾇيارع

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َِ %َٖ ْ ُٔ اﾇثاؿ ُ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ ال》اقص بألف ْ
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 %َٕ %َّ ُْ ٔ ال》اقص الواك ٓ
 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ ال》اقص الياء ٔ
 %َٓ %َٓ َُ َُ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %ٓ %ٓٗ ُ ُٗ اللفيف اﾇقركف ٖ

 

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اﾇيارع لدل طاب الصف اأكؿ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على تصريف َُيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطَٖالثانوم حيث يتيح أف 

% على تصريف ال》اقص  األف ٕٓعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، كفقط % ْٓاأجوؼ اليائي ، ك
% فقط على َٓ% على تصريف ال》اقص الياء ، كٕٓص الواك ، كعلى تصريف ال》اقفقط % َّ، ك

 هم يعانوفأغلبيتك『ذا  إشارة إ{ أف  % على تصريف اللفيف اﾇقركف ،ٓٗتصريف اللفيف اﾇفركؽ ، ك
 ك ُ كاكم َ كال》اقص الواك. اأجوؼ ُ ائي xَ تصريف  من صعوات

 

     
 

من صعوات x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي  x ا يعانوف ماذج% من أفراد ٓ.ٕٓإف نسبة 
 . تصريفهاx  تيعانوف من صعوا ماذج% من أفراد ٓ.ِْكما أٌف     إ{ اﾇيارع

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اأمر اﾇذكرنسبة يوضح  (ٕجدول رقم )

نسبة نسبة اإجابة اإجابة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
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 من اﾇيارع إ{ اأمر
 اﾇذكر

اإجابة  اﾆاطئة الصحيحة
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ اﾇثاؿ ُ
 %َٖ %َِ ُٔ ْ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ ال》اقص بألف ْ
 %َٖ %َِ ُٔ ْ ال》اقص الواك ٓ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ ال》اقص الياء ٔ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ اللفيف اﾇقركف ٖ

 

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇذكر لدل طاب الصف ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على َِيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطّٓاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف فقط % ُٓاأجوؼ الواكم ، كعلى تصريف فقط % ّٓتصريف اأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء فقط % ِٓعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % َِال》اقص األف ، ك

ك『ذا  على تصريف اللفيف اﾇقركف ، فقط % ّٓ% فقط على تصريف اللفيف اﾇفركؽ ، كَُ، ك
 عتلة إ{ اأمر اﾇذكر .اأفعاؿ اxﾇ تصريف صعوات  من يعانوف معظمهمإشارة إ{ أف 



 

ΓΓ 

 

x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اأمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ٕٔإف نسبة  
 . تصريفهاﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالمن أفراد فقط  % ِْ،كما أف اﾇذكر

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اﾇؤنثنسبة  يوضح (ٖجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اﾇؤنث

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٕ %َّ ُْ ٔ اﾇثاؿ ُ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ ال》اقص بألف ْ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ ال》اقص الواك ٓ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ ال》اقص الياء ٔ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٖ %َِ ُٔ ْ اللفيف اﾇقركف ٖ

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇؤنث لدل طاب الصف ّيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
فقط على % ِٓيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطَّاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف فقط % ِٓعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، كفقط % ٓتصريف اأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء فقط % َّعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % ِٓال》اقص األف ، ك
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على تصريف اللفيف اﾇقركف ، ك『ذا  فقط % َِ% فقط على تصريف اللفيف اﾇفركؽ ، كُٓ، ك
 اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنث .x تصريف صعوات من يعانوف إشارة إ{ أف أكثر『م 

 
 

  اأخطاء x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنث xيقعوف  》ماذجال% من أفراد ٖٕإف نسبة 
 .  اأخطاء x تصريفها xا يقعوف  》ماذجالمن أفراد فقط  % ِِ،كما أف 

 تثنية اﾇقصور واﾇمدودنسبة يوضح  (ٗجدول رقم )

اإجابة  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ اﾇقصور ُ
 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ اﾇمدكد ِ

 

حيث يتيح  َ إ{ نسبة تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم ْيشｴ 『ذا اﾄدكؿ ُ
، ،ك『ذا  إشارة إ{ أف يقدركف على تث》ية اﾇمدكد فقط % ٓيقدركف على تث》ية اﾇقصور كفقط % ٓأف 

 .عوات x تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدصمن هم يعانوف معظم
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من  فقط% ٓ،كما أف  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدﾒدكف صعوبة x  》ماذجال% من أفراد ٓٗإف نسبة 

 .تث》يتهماﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالأفراد 

 مع الكلمات مع تكسｴنسبة يوضح  (٘جدول رقم )

اإجابة  ﾀع التكسｴ رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٗ %َُ ُٖ ِ لةأفعً  ُ
 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ لىعٍ فػى  ِ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ اءقى عي  ّ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ أفًعاء ْ
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ لواعً فى  ٓ

 

% ََُ نسبة ﾀع التكسｴ لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف ٓيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػىٍعلىى، % فقط ٓيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف أٍفًعلة ، ككذلك  فقط

يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فقط % َُيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػيعىاء ، كفقط % َُك
من هم يعانوف أغلبإشارة إ{ أف يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػىوىاًعل ، ك『ذا  فقط %ْٓأٍفًعاء ، ك

 x ذكصعواتﾇعلى اأكزاف ا ｴع تكسﾀ ع الكلماتﾀ. ورة 
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،كما أف  ﾀع الكلمات ﾀع التكسxｴ  تصعوا من يعانوف 》ماذجال% من أفراد ْٖإف نسبة 

 صعوات ﾀ xعها.من ا يعانوف  》ماذجالمن أفراد فقط % ُٔ

 :ي اﾇستوى الصري ﾇستوى اﾆامسنتائج ا خامساً:

 اﾇضارعتصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇاضي إى  نسبةيوضح  (ٔجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇاضي إ{ اﾇيارع

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ اﾇثاؿ ُ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %َّ %َٕ ٔ ُْ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َِ %َٖ ْ ُٔ ال》اقص بألف ْ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ الواكال》اقص  ٓ
 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ ال》اقص الياء ٔ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ اللفيف اﾇقركف ٖ
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َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اﾇيارع لدل طاب الصف اأكؿ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ 
% فقط على تصريف ُٓيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك  % فقطِٓالثانوم حيث يتيح أف 

% على تصريف ال》اقص  األف ، َٖ% على تصريف اأجوؼ الواكم ، كَٕاأجوؼ اليائي ، ك
% فقط على َْ% على تصريف ال》اقص الياء ، كٓٔعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % ِٓك

 ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم يعانوف اﾇقركف ،% على تصريف اللفيف ٖٓتصريف اللفيف اﾇفركؽ ، ك
كبعيهم x تصريف كال》اقص الواك كاللفيف اﾇفركؽ  ي َائاﾇثاؿ كاأجوؼ ُ x تصريف صعوات  من

 .ال》اقص الياء

                   
x من صعوات x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي  ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد  ُٓإف نسبة 

 .  تصريفهاx  تيعانوف من صعوا 》ماذجال% من أفراد  ْٗكما أٌف     إ{ اﾇيارع

 تصريف اأفعال اﾇعتلة من اﾇضارع إى اأمر اﾇذكرنسبة يوضح  (ٕجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اأمر

 اﾇذكر

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ اﾇثاؿ ُ
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ ال》اقص بألف ْ
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 %َٖ %َِ ُٔ ْ ال》اقص الواك ٓ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ ال》اقص الياء ٔ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ اللفيف اﾇقركف ٖ

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇذكر لدل طاب الصف ِيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على تصريف ْٓيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك % ٕٓاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف ال》اقص فقط % َُعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، كفقط % ْٓاأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء ، فقط % َْعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % َِاألف ، ك

% على تصريف اللفيف اﾇقركف ، ك『ذا  إشارة إ{ ٓٔ% فقط على تصريف اللفيف اﾇفركؽ ، كَْك
واع اأفعاؿ أن x تصريف بقية أغلبيتهمك  اللفيف اﾇقركف x تصريفصعوات من يعانوف  بعيهم أف

 اﾇعتلة ماعدا اﾇثاؿ.

                     
x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇاضي إ{ اأمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ٓ.ٕٓإف نسبة 

 .  تصريفهاﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالمن أفراد  % ٓ.ِْ،كما أف اﾇذكر
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 اﾇعتلة من اﾇضارع إى اﾇؤنثتصريف اأفعال نسبة يوضح  (ٖجدول رقم )

تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة  رقم
 من اﾇيارع إ{ اﾇؤنث

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ َُ َُ اﾇثاؿ ُ
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ اأجوؼ  ُائيَ ِ
 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ اأجوؼ ُكاكمَ ّ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ ال》اقص بألف ْ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ال》اقص الواك ٓ
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ ال》اقص الياء ٔ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ اللفيف اﾇفركؽ ٕ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ اللفيف اﾇقركف ٖ

 

َ نسبة تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من اﾇيارع إ{ اأمر اﾇؤنث لدل طاب الصف ّيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط على تصريف ْٓيقدركف على تصريف اﾇثاؿ ، ككذلك % َٓاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

على تصريف ال》اقص فقط % ِٓعلى تصريف اأجوؼ الواكم ، كفقط % ٓاأجوؼ اليائي ، ك
على تصريف ال》اقص الياء ، فقط % ْٓعلى تصريف ال》اقص الواك ، كفقط % ّٓاألف ، ك

ريف اللفيف اﾇقركف ، ك『ذا  إشارة على تصفقط % َّ% فقط على تصريف اللفيف اﾇفركؽ ، كَْك
 أنواع اأفعاؿ اﾇعتلة. x تصريف بقية أكثر『ماﾇثاؿ ك  x تصريفصعوات من يعانوف  نصفهم إ{ أف

 



 

ヱヰヶ 

 

                             

 

  اأخطاء x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة إ{ اأمر اﾇؤنث xيقعوف  》ماذجال% من أفراد ٔٔإف نسبة 
 .  اأخطاء x تصريفها xا يقعوف  》ماذجالمن أفراد فقط  % ّْ،كما أف 

  تثنية اﾇقصور واﾇمدودنسبة  يوضح (ٗجدول رقم )

اإجابة  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ اﾇقصور ُ
 %ََُ %َ َِ َ اﾇمدكد ِ

 

َ إ{ نسبة تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح ْيشｴ 『ذا اﾄدكؿ ُ
، ،ك『ذا  إشارة إ{ أف ا يقدركف على تث》ية اﾇمدكد ﾀيعهم ك  ، يقدركف على تث》ية اﾇقصورفقط % ٓأف 

 .عوات x تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدصمن ﾀيعهم يعانوف 
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 فقط% ٓ.ِ،كما أف  تث》ية اﾇقصور كاﾇمدكدﾒدكف صعوبة x  》ماذجال% من أفراد ٓ.ٕٗإف نسبة 
 .تث》يتهماﾒدكف صعوبة x ا  》ماذجالمن أفراد 

 مع الكلمات مع تكسｴنسبة يوضح  (٘جدول رقم )

اإجابة  ﾀع التكسｴ رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ََُ %َ َِ َ لةعً أفٍ  ُ
 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ لىعٍ فػى  ِ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ اءقى عي  ّ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ ٍفًعاءأ ْ
 %َْ %َٔ ٖ ُِ لواعً فى  ٓ

 

 كلهم اَ نسبة ﾀع التكسｴ لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  ٓيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ُٓيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػىٍعلىى، ك% فقط ٓيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف أٍفًعلة ، ككذلك 

يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف أٍفًعاء ، فقط % َّيستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػيعىاء ، كفقط 
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ヱヰΒ 

 

ﾀع صعوات x من هم يعانوف أغلبك『ذا إشارة إ{ أف % يستطعوف أف ﾒمعوا على كزف فػىوىاًعل ، َٔك
 .ما عدا كزف كاحد ك『و " فواعل "ة الكلمات ﾀع تكسｴ على اأكزاف اﾇذكور 

 

   
 

،كما أف  ﾀع الكلمات ﾀع تكسxｴ  تصعوامن  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٕإف نسبة 
 صعوات ﾀ xعها.من ا يعانوف  》ماذجالمن أفراد  فقط% ِِ

 : ة ي اﾇستوى الصريتقاربيال: النتائج سادساً 

لدل طاب اﾇرحلة الثانوية اﾇدرسة  رxإ{ التعرؼ على اﾇستول الص بحثاﾇ اهدؼ 『ذي     
ﾇامس بكلية الدراسات اإسامية اﾆستول الرابع كاﾇلديف ، كيقدـ االعربية اإسامية كطاب ا

ﾇتوصل بحث『ذا ا ｰضوء عملية اإجابة عن أسئلة الدراسة، ككانت  تعرض ال》تائج ال x إليها
 على ال》حو التا‾: 

 اأخطاء الصرفية ي كتااهم وخطااهم ؟ يطاب اﾇالديف يقع : هل  الثا｣السؤال نتيجة 

  :الصف اأول الثانوي نتيجةَ أ
الصف  ماذج% من ٖٔ اﾇستول الصرx إ{ نسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ُ

    .فقط %ِّ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كمااأكؿ الثانوم 

 

0

20

40

60

80

100

るحΑالصحるبゅاإج るطئゅالخるبゅاإج

ュشكلرق(∽)るضحالنسبヱΑ
 العゅمるلجمعالكヤمれゅجمعتكسΑر



 

ヱヰΓ 

 

≫≪%

∝∫%

ュ(1)شكلرقるجΑضحنتヱΑ
المستヱىالصرفヶلدىالصف

ヵヱنゅلالثヱاأ

ゆاヱالص ほالخط

√≫%∽∵%

ュشكلرق(≪)るجΑضحنتヱΑ
المستヱىالصرفヶلدىالصف

ヵヱنゅالثヶنゅالث

ゆاヱالص ほالخط

≪√%

∵∝%

ュى(≪)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅلثالثゅلدىالصفالثヶالصرف

ゆاヱالص ほالخط

 

 

 

 

 

 صف الثا｣ الثانوي:النتيجة  َ ب

الصف  ماذج% من ٕٓ اﾇستول الصرx إ{ نسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ِ
    .فقط %ّْ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالثا｣ الثانوم 

 

 

 

 

 

 الصف الثالث الثانوي: يجةنتَ ج
الصف  ماذج% من ٕٔ اﾇستول الصرx إ{ نسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ّ

    .فقط %ِْ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالثالث الثانوم 

 

 

 

 



 

ヱヱヰ 

 

≫≡%

∵≡%

ュشكلرق(√)るجΑضحنتヱΑ
المستヱىالصرفヶلدىالمستヱى

الرابع

ゆاヱالص ほالخط

≫∵%
∝≫%

ュى(∼)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
الصرفヶلدىالمستヱىالخゅمس

ゆاヱالص ほالخط

 اﾇستوى الرابع: نتيجةَ د
اﾇستول  ماذج% من َٕ اﾇستول الصرx إ{ نسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ْ

    .فقط %َّ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كما رابعال

 

 

 

 

 

 

 اﾇستوى اﾆامس: ةجينتَ ق
اﾇستول  ماذج% من ّٔ  إ{ستول الصرx اﾒﾇدكف صعوبة x  نسبة الذين  تبلغ -ٓ

 .فقط %ّٕ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كمااﾆامس 

   

 

 

 

 

: : مناقشة النتائج ي اﾇستوى الصريسابعاً   

طاب الصف لدل من خاؿ الدراسة اﾇيدانية حوؿ اأخطاء الصرفية  ال》تيجة الｰ توٌصلت إليها     
اأكؿ الثانوم كالثا｣ الثانوم كالثالث الثانوم اﾇدرسة العربية اإسامية كاﾇستول الرابع كاﾆامس بكلية 

اأخطاء الصرفية x كتااهم x يقعوف  معظم الطاب من ﾀيع اﾇراحل أفالدراسات اإسامية 



 

ヱヱヱ 

 

x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة كتث》ية اﾇقصور كاﾇمدكد كﾀع الكلمات ﾀع تكسｴ  كاسعكخطااهم بشكل 
رجع إ{ عدة أسباب ياأخطاء الصرفية x القياا اﾇذكوة أعا《  x 『ذ《ف كقوع  『ؤاء الطاب إ ،
 ها حلوؿ.يليك 

 وحلوﾈا: أسباب اأخطاء الصرفيةامناً: 
 أسباب اأخطاء الصرفية: -

َُ  ｵائم لتعليم علم الصرؼ للطاب ال》اطقﾇقرر الدراسي اﾇكثف كعدـ كجود اﾇقرر اﾇإتباع ا
 بغｴ اللغة العربية.

 .لقلة التطبيقات كالتدريبات الｰ يعطيها اﾇعلموف للطاب  َِ

 . اه ｵاﾇكلف الصرفية أداء الواجبات عدـ ا『تماـ الطاب َّ

x تصريف اأفعاؿ اﾇعتلة من  عدـ ا『تماـ الطاب اﾇمارسة x كتابة التدريبات اإضافية َْ
 .كاﾇمدكد كﾀع الكلمات ﾀع تكسｴاﾇاضي إ{ اﾇيارع كاأمر ، كتث》ية اﾇقصور 

 :اأخطاء الصرفية حلول -
 .علم ال》حو للطاب اﾇراحل اﾇذكورة تقرير اﾇقرر الدراسي اﾇائم لتعليم َُ

 .الصرفية عقب كل درساإكثار من التطبيقات كالتدريبات  َِ

 .ربط الدركس ببعيها َّ

تعريف الطاب ｺعا｣ اﾇصطلحات الصرفية قبل اﾆوض x تصريفها ، فا أu مثا الفعل  َْ
 .، فيجب أف نعٌرؼ ما 『و اأجوؼ كما 『و اﾇعتل ك『و أجوؼ ُُ قاؿ ََ اﾇيارع من
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 ثالثالفصل ال

    

 ي(نحو : )اﾇستوى الثالثالفصل ال

 .اﾇبتدأ واﾆر : اﾇبحث اأول     

 .: الفاعل واﾇفعول اﾇبحث الثا｣    

 اﾇبحث الثالث  :  النعت.     

 .العدد واﾇعدوداﾇبحث الرابع  :       

 اﾇبحث اﾆامس   : أماء اإشاة.     

 اﾇبحث السادس   : اأماء اﾇوصولة.     

 النحوية. حليل اأخطاء اﾇبحث السابع :     

 .ومناقشتها اﾇستوى النحوي : عرض نتائجثامن اﾇبحث ال     

 

 



 

ヱヱン 

 

 اﾇستوى النحوي  مفهوم

『و اﾇستول الذم في』 يدرؾ اﾇتكلم كم》تج اللغة العاقات الｰ تربط ع》اصر اﾇستول ال》حوم:      
الｱكيب بعيها البعض ، من خاؿ سلسلة من العاقات الوظيفية ُال》حويةَ ، مثل الفعل كعامات』 

.... الصفة كعاقتها كمدل ارتباط』 بفاعل』 الذم ييعرؼ كفق عامات ﾊددة ، كｺفعول』 بعامت』 اﾇميزة .
لة إدراؾ كب》اء على إدراؾ اﾇتلقي 『ذ《 العاقات ﾕك》』 بسهو ، ﾇوصوؼ ..... كغｴ《 من عاقات ﾎوية ا

خاؿ إدراؾ  راؾ العاقات ال》حوية للｱكيب منإذ يستطيع إد كالعكس صحيح ، اﾇعｲ الكلي للｱكيب
  ُ .اﾇعｲ الكلي للجملة

الكلمات x إطار التعبｴ ، كمعرفة كظيفة كل كلمة كال》حو x اﾅقيقة 『و عملية فهم دقيق لعاقات 
 ِضمن ذلك اإطار.

 اﾇبتدأ واﾆر :اﾇبحث اأول

، ﾎو : اﾇبتدأ : 『و ااسم اﾇرفوع العارم عن العوامل اللفظية ، كاﾆر : 『و ااسم اﾇرفوع اﾇس》د إلي』 
 زيده قائمه ، كالزيداف قائماف ، كالزيدكف قائموف . كاﾇبتدأ قسماف : 

 ظا『ر : ك『و ما تقدـ ذكر《 . َُ

D ، ميمر : ك『و  َِ ُي اث》ا عشر ، ك『ي : أىاى ، كىﾎىٍني ، كىأىٍنتى ، كىأٍنًت ، كىأىنٍػتيمىا ، كىأىنٍػتيٍم ، كىأىنٍػ
 كى『يوى ،  

 Dو : أىاى قىا كىً『يى ، كىميىا ، كى『يٍم ، كى『ينﾎ ،. ىٍني قىائًميٍوفى ، كما أشب』 ذلكﾎئًمه ، كى
ّ 

 

 الفاعل واﾇفعول :اﾇبحث الثا｣

                                                           

 http://musaa.net/lesson/lesson  1 انظر:  

.ُٖٓنظر : فهد خليل زائد، اﾇرجع السابق، ص ا  2 

، ُص》عاء: دار الفكر اﾇعاصر للطباعة كال》شر كالتوزيع، ُ، طذروة الرمّية ي شرح اآجرومية د سعيد بن د اأمｵ الش》قيطي ، 
.ُْٖـَ، . ص ََِٔ『ػ ُِْٔ 3  

http://musaa.net/lesson/lesson-58-1.html
http://musaa.net/lesson/lesson-58-1.html


 

ヱヱヴ 

 

 أوا : الفاعل :

الذم يفعل الفعل ، كحكم』 x العربية الرفع ، ك『و ا يكوف ﾀلة ، بل ا بد أف 『و : الفاعل       
 صرﾓان أك مصدران مؤكان ، فتقوؿ : قاـ زيده.يكوف كلمة كاحدة ، ك『ذ《 الكلمة إما أف تكوف اﾃان 

 قاـ  : فعل ماض مبｳ على الفتح .

 ُزيده  : فاعل مرفوع اليمة.

 من أحكاـ الفاعل :

 كجوب رفع』 ، كعامة الرفع قد تكوف أصلية أك فرعية ، كقد يكوف ﾊ xل رفع. -ُ

ضمｴا مستｱان يعود ، فإف تقدـ ما 『و فاعل x اﾇعｲ كاف الفاعل كجوب كقوع』 بعد فعل』  -ِ
 Eالبقاء الز sقوؿ أ x ندم :علي』 ، كما 

 .في اا شى اؿو ﾈىى ى حى لى عى  ـي كٍ دي  يى اى دو                      كى حى ى أى لى ى عى قى بػٍ تػى  اى  اري الدD  『ذ《ك 

فالفاعل x اﾇعｲ 『و ُالدارَ ، كلك》』 حｵ تقدـ على الفعل صار مبتدأ ، كقيدًٌر الفاعل  -
 مستｱان تقدير《 ُ『يَ يعود على ُالدارَ .ضمｴان 

اأصل x نظاـ اﾄملة الفعلية أف أu الفعل كالفاعل كاﾇفعوؿ ب』 ، لكن الفاعل قد يتأخر  -ّ
كإليك 『ذ《  –أغراض دالية يقتييها السياؽ  –عن اﾇفعوؿ ب』 ، كيكوف ذلك غالبان 

 من قصيدة أs البقاء الزEندم x راء اﾇدف : اأمثلة 

.  د『ى اﾄزيرةى خطبه
 سر《 زمنه.

 ساءت』 أزماف.
أن』 يقع بعد فعل اـ ، جاءى ﾊمده ، فإف كاف الفعل اقصان أيعرب ما بعد《 اﾃان ل』 ، مثل :   -ْ

 كاف الربيعي ﾀيان.

                                                           

.َُِـ َ ، ص ََِْ -『ػ ُِْٔ، ُ بｴكت : دار ال》هية العربية ،  ُ، طالتطبيق النحوي عبد《 الراجحي ،   1  



 

ヱヱヵ 

 

الفعل مب》يان  كاف  أن』 يقع بعد فعل مبｳ للمعلـو ، مثل : ي》صر هي عبادى《 اﾇؤم》ｵ ، فإف -ٓ
.للمجهوؿ أعربى ما بعد  ُ《 ائبى فاعلو ، مثل : قييي اأمري

 : به انيا : اﾇفعول

جل』 صورة إثباان ، أك نفيان ، كا تيغDｴ أكقع علي』 فعل الفاعل دؿD على شيء اسم 『و  :اﾇفعوؿ ب』  
 القلمى ََ.، فاأكؿ ﾎو : ُُ برىيتي القلمى ََ ، كالثا｣ ، ﾎو : ُُ ما برىيتي الفعل 

 صريح  كغｴ صريح.اﾇفعوؿ ب』 قسماف :   

كالصريح قسماف : ظا『ره ، ﾎو : ُُ فتحى خالده اｴﾅةى ََ ، كضمｴه متصله ، ﾎو : ُُ أكرمتيكى       
 ، ｵؾى نعبدي ، كإٌاؾى نستع Dو : ُُ إاﾎ ، 《ي أريدي ََ .كأكرمتهم ََ ، أك م》فصله Dكإا 

كغｴ الصريح ثاثة أقساـ : مؤكDؿه ｺصدر بعد حرؼو مصدرمٌو ، ﾎو : ُُ عًلمتي أنDك ﾉتهده ََ ،        
كﾀلة مؤكDلة ｺفرد ، ﾎو : ُُ ظ》》تك ｻتهد ََ ، كجار كﾉركر ، ﾎو : ُُ أمسىٍكتي بيًدؾى ََ كقد يسقط 

اﾇ》صوب على نزًع اﾆافض ََ فهو يرجع  حرؼ اﾄر في》تصب اجركري على أن』 مفعوؿ ب』 . كييسمDى : ُُ
 إ{ أصل』 من ال》صب ، كقوؿ الشاعر:

رى ، ك| تعويجيوا ، ـه.             ｾىيرEكفى الدًٌاى  ِكاميكم  عىلىيD إذان حرا

                          

 

 

 

 
                                                           

، ُص》عاء : مركز اأمｵ لل》شر كالتوزيع، ِ، ط نصوص أدبية وتطبيقات حوية –اللغة العربية عبد الواسع أﾁد اﾅمｴم كاآخركف ،  
.ُُٗ – ُُٖـَ،  ص ََِْ -『ػ ُِْْ 1  

   ، ｳكتبة العصرية للطباعة كال》شر ،  ِٖ، طامع الدروس العربيةجمصطفى الغاييﾇكت: اｴّـ َ ،  ُّٗٗ –ق  ُُْْ، ُب/ٓ 
- ٔ. 2  



 

ヱヱヶ 

 

 النعت :اﾇبحث الثالث

ضمｴ اﾇ》عوت اﾇستｱ  كت》كｴ《 ، v إف رفعال》عت يتبع اﾇ》عوت x رفع』 كنصب』 كخفي』 كx تعريف』      
يت زيدان العاقلى كمررت أكر  العاقلي  ييان x تذكｴ《 كأنيث』 كx إفراد《 كتث》يت』 كﾀع』 تقوؿ : قاـ زيده في』 تبع』 أ

عاقلةى كمررت ه》دو العاقلًة كجاء رجله عاقله كرأيت رجان ال ان كرأيت 『》د العاقلةي  كجاءت 『》ده العاقل ً  بزيدو 
ين العاقلىｵ كجاء عاق ين العاقلىｵ كمررت الزيدى ان كمررت برجلو عاقلو كجاء الزيداف العاقاف كرأيت الزيدى

 ｵكجاء الزيدكف العاقلوف كرأت الزيًدين العاقًل ｵعاقلى ｵكمررت برجلى ｵعاقلى ｵرجاف عاقاف كرأيت رجلى
ين العاقلتىｵ كمررت الزيًدين العاقًلｵ كجاءت اﾈ》داف العاقلتاف كرأي ين العاقلتىｵ كمررت اﾈ》دى ت اﾈ》دى

 ُكجاءت اﾈ》داتي العاقاتي كرأيت اﾈ》داًت العاقاًت كمررت اﾈ》داًت العاقاًت.

 

  

                                                           

ص  ـَ،َُٗٗ -『ػ َُُْمؤسسة الكتب الثقافية، ، ُبｴكت، ُ، طالكواكب الدرية د بن أﾁد بن عبد البارم اأ『دؿ ،  
ِِٓ – ِْٓ. 1  



 

ヱヱΑ 

 

 العدد واﾇعدود :رابعاﾇبحث ال
 :لقاعدة اأوىا ( أ

 العدد "كاحد كاث》اف " يوافقاف اﾇعدكد x التذكｴ كالتأنيث.
 ُ.كاحدان ، ع》دم حقيبةه كاحدةه ﾎو : اشｱيتي كتاان 

 :القاعدة الثانية  ( ب

يستعمل ﾋالفان للمعدكد، فإف كاف اﾇعدكد مذكران كاف العدد العدد من "ثاثة إ{ عشرة" 
ﾉركران يعرب ﾀعان بد أف يكوف اﾇعدكد كا مؤنثان، كإف كاف اﾇعدكد مؤنثان كاف العدد مذكران ،

『و مشهور ، أف التمييز مصطلح ﾎوم يكوف اﾃان م》صوان ميافان إلي』 ا ｾييزان خافان ﾇا 
 ِفقط.

.  ﾎو : ًتسعي مىراكًحى كثىاثةي فصوؿو
 

 :القاعدة الثالثة ( ج

 ّالعدد "أحد عشر، كاث》ا عشر" يوافقاف اﾇعدكد ُ التمييز َ ｷزأيهما x التذكｴ كالتأنيث.
 حافلةن  كاث》تا عشرة حافلةن ، كأحد عشر طالبان كاث》ا عشر طالبان. ةإحدل عشر ﾎو : 

 د( القاعدة الرابعة :

من العدد " ثاثة عشر" إ{ العدد "تسعة عشر" اﾄزأ اأكؿ ﾔالف اﾇعدكد ، كاﾄزا الثا｣    
.اﾇعدكد ُ التمييز َ ، أما اﾇعدكد   يوافق   فهو نكرة مفرد م》صوب ُكييعرب ｾييزاَن

 ﾎْو : ﾂس عشرةى طالبةن كأربعة عشرى سائقان.   

 

                                                           

  1 .ُُِ /ُـَ،  َُُِ -『ػ ُِّْ، ُكراتشي: ﾄ》ة خدمة اللغة العربية، ِ، طلغة اﾇسلم موس العراقي ،  

ْْٓـ َ ، ص ََِْ -『ػ ُِْٔ، ُ بｴكت : دار ال》هية العربية ،  ُ، طالتطبيق النحوي عبد《 الراجحي ،  :نظر ا  2  

  3 .ُِّ /ُـَ، َُُِ -『ػ ُِّْ، ُكراتشي: ﾄ》ة خدمة اللغة العربية، ِ، طلغة اﾇسلم موس العراقي ، 
  4 .ُِْ /ُ،  اﾇرجع السابقموس العراقي ، 



 

ヱヱΒ 

 

 القاعدة اﾆامسة : ( ه

 التمييز مذكران أك مؤنثان.العقود من "عشرين إ{ تسعﾈ " ｵا صيغة كاحدة سواء كاف 
 ﾎُو : ﾂسوف علبة ، كأربعوف دفｱان.

  

                                                           

.ُِٓ /ُ،  اﾇرجع السابقموس العراقي ،   1  



 

ヱヱΓ 

 

 أماء اإشارة :امساﾆاﾇبحث 

حٌسية اليد كﾎو『ا ، إف كاف اﾇشاري إلي』 حاضران ، أك ما يديٌؿ على معｵ بواسطة إشارة 『و : اسم اإشارة
 إشارة مع》وية إذا كاف اﾇشاري إلي』 معｲن ، أك ذاان غｴ حاضرة .

.    vىD كمن أﾃاء اإشارة ما 『و خاص اﾇكاف ، فيشار إ{ اﾇكاف القريب ه》ا ، كإ{ اﾇتوسط ه》اؾ ك    
 كمن أﾃاء اإشارة كثｴان ُُ 『ا ََ الｰ 『ي حرؼ للت》بي』 ، فيقاؿ : ُُ 『ذا ك『ذ《 ك『ااف ك『ؤاء ََ .

كقد تلحق ُُ ذا كuً ََ الكاؼ ، الｰ 『ي حرؼ للخطاب ، فيقاؿ : ُُ ذاؾ كتًيك ََ كقد تلحقهما 
 .ُكتيزاد الاـ لتأكيد البعدَ『ذ《 الكاؼ مع الاـ فيقاؿ : ُُذلك كتلك ََ 

ًنكى     ف كتىｵً كأكاء ََ كاؼ اﾆطاب كحد『ا ، فيقاؿ : ُُ ذانك كاى كقد تلحق ُُ ذاًف كذىيًن كاى
 ُكأكلئك ََ .

  

                                                           

  ، ｳكتبة العصرية للطباعة كال》شر ،  ِٖ، طجامع الدروس العربيةمصطفى الغاييﾇكت: اｴـ َ ،  ُّٗٗ –ق  ُُْْ، ُب
ُ/ُِٕ - ُِٖ. 1  



 

ヱヲヰ 

 

 اأماء اﾇوصولة :سادساﾇبحث ال

كتسمى 『ذ《 كتوضح مع》ا《 ااسم اﾇوصوؿ : 『و ااسم الذم ا يتم مع》ا《 إا بوصل』 ｷملة أu بعد《 
 اﾄملة صلة اﾇوصوؿ.

 كاأﾃاء اﾇوصولة ستة ك『ي كما يلي :

 للمفرد اﾇذكر. –الذم - أ

 للمفردة اﾇؤنثة. –الｰ - ب

 للمثｲ اﾇذكر. –الٌلذاف - ج

 للمثｲ اﾇؤنث. –الٌلتاف - د

 ﾄمع اﾇذكر. –اٌلذين - ق

 ﾄُمع اﾇؤنث. –الاu أك الائي - ك

 

  

                                                           

، ﾀُعية الدعوة التعبｴ ومبادئ قواعد اللغة للمرحلة اأوى ، كانظر: َُّ- ُِٗ/ُانظر: مصطفى الغاييｳ، اﾇرجع السابق،  
. ُِٖ -ُِٕاإسامية العاﾇية اﾄما『ｴية العربية الليبيةَ ، ص  1  



 

ヱヲヱ 

 

 ةنحوياأخطاء الحصر  :سابعاﾇبحث ال

 واﾆر :اﾇبتدأ اأخطاء ي حصر أوا : 

 : خر اﾇبتدأ الظاهراأخطاء ي  -

 كما يلي:  ﾔطؤكف x خر اﾇبتدأ الظا『ر
 . مكسوران  كسوري ، القلمي اﾇ القلمي اأزرؽي ، القلمي  : اﾇذكر اﾇفرد اﾆر  

 .مكسوره  القلمي أزرؽي ، القلمي :  وابك『ذا خطأ ، كالص
 .الطالباف اجتهداف ، الطالباف طويلتاف الطالباف اﾇمتازاف ،  : ذكر اﾇثｲاﾇاﾆر 

 .الطالباف ﾉتهداف ، الطالباف طوياف الطالباف ﾌتازاف ، : وابك『ذا خطأ ، كالص
 . تميزكفاﾇدرسوف اﾇصريوف ، اﾇدرسوف اﾇ : اﾄمع -اﾇذكر اﾆر 

 . تميزكفماﾇدرسوف مصريوف ، اﾇدرسوف  : وابك『ذا خطأ ، كالص
 

 صغｴان. قةي ديكبｴه ، اﾅ  قةي ديقةي الواسعةي ، اﾅديةي اﾄميلةي ، اﾅديقاﾅ : اﾇفرد اﾇؤنثاﾆر 
 صغｴةه. اﾅديقةي ،  كبｴةه   اﾅديقةي كاسعةه ،  اﾅديقةي ﾀيلةه ،  اﾅديقةي  : وابك『ذا خطأ ، كالص

اﾇؤدبتاف ، الطالبتاف الطالبتاف اجتهداف ، الطالبتاف  الطالبتاف اﾇهملتاف ،  : ؤنث اﾇثｲاﾇاﾆر 
  .صغｴاف

الطالبتاف ﾉتهداف ، الطالبتاف مؤدبتاف ،  الطالبتاف مهملتاف ، : وابك『ذا خطأ ، كالص
 .الطالبتاف صغｴاف

اتي الغائبات ، اﾇدرساتي ال》شيطات ، اﾇدرساتي اﾇسلماتي ، اﾇدرس : اﾄمع -اﾇؤنث اﾆر 
 .اﾇدرساتي ﾉتهدين ، اﾇدرساتي جيداف

اﾇدرساتي مسلماته ، اﾇدرساتي غائباته ، اﾇدرساتي نشيطاته ،  : وابك『ذا خطأ ، كالص
 .اﾇدرساتي ﾉتهداته ، اﾇدرساتي جيداته 

 :خر اﾇبتدأ اﾇضمراأخطاء ي   -

 .أنًت ﾌتازه ، أنًت الطالبة،  أنًت ﾀيله   : أنتِ 
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 .أنًت ﾀيلةه ، أنًت ﾌتازةه ، أنًت طالبةه  : وابك『ذا خطأ ، كالص
. أنتم ﾌرًٌضاته ، أنتم غيباف ، : أنتم  أنتم مسركره

 أنتم مسركركف. أنتم ﾌرًٌضوف ، أنتم ًغيابه ، : وابك『ذا خطأ ، كالص
ﾉ Dُتهًدين. : أنتن  Dُ نشيطينD ، أن Dُ مسركره ، أن تًهٍدفى ، أن ﾉ Dُي  أن

. : وابك『ذا خطأ ، كالص Dُ نشيطاته Dُ مسركراته ، أن تًهداته ، أن ﾉ Dُي  أن

 : النعتاأخطاء ي حصر انياً : 

 قد｢ه  ، الكتابي   ًلمحمدو  ً ، الكتابي خاصG ًلمحمدو الكتابي أسودي  : اﾇذكرالنعت ي اأخطاء  -
  ًلمحمدو ، الكتابي خفيفه ًلمحمدو ، الكتابي كبｴه ًلمحمدو.

 الكتابي اأسودي ًلمحمدو ، الكتابي اﾆاصE ًلمحمدو ، الكتابي القد｢ي :  وابك『ذا خطأ ، كالص

 ًلمحمدو ، الكتابي اﾆفيفي ًلمحمدو ، الكتابي الكبｴي ًلمحمدو.      

اﾅقيبةي أبيضي لًفاطمة ، اﾅقيبةي اأسودي لًفاطمة ، اﾅقيبةي خاصةه   :ؤنثاﾇالنعت اأخطاء ي  -
 ، فاطمةلً 

 ﾀيلةه لًفاطمة ، اﾅقيبةي ثقيلةه لًفاطمة ، اﾅقيبةي كبｴه لًفاطمة. اﾅقيبةي        

طمة ، اﾅقيبةي اﾆاٌصةي اﾅقيبةي البيياءي لًفاطمة ، اﾅقيبةي الٌسوداءي لًفا : وابك『ذا خطأ ، كالص
 اﾅقيبةي الكبｴةي لفاطمة. ،اﾅقيبةي الثٌقيلةي لًفاطمة، اﾅقيبةي اﾄميلةي لًفاطمة، لًفاطمة

 

جاء ميدٌرسه اﾄديدي إ{ اﾇدرسة ، جاء ميدٌرسه ﾀيلةه إ{ اﾇدرسة ،  :النعت اﾇرفوعأخطاء ي ا -
 جاء ميدٌرسه اﾄديدي إ{ اﾇدرسة.

جاء ميدٌرسه جديده إ{ اﾇدرسة ، جاء ميدٌرسه ﾀيله إ{ اﾇدرسة ، جاء  : وابك『ذا خطأ ، كالص
 ميدٌرسه جديده إ{ اﾇدرسة.

 رأيتي طالبان ﾉتهده ، رأيتي طالبان جديده ، رأيتي طالبان ﾀيلة. : النعت اﾇنصوباأخطاء ي  -

 رأيتي طالبان ﾉتهدان ، رأيتي طالبان جديدان ، رأيتي طالبان ﾀيان. : وابك『ذا خطأ ، كالص



 

ヱヲン 

 

 
إ{ الكبｴة ، ذ『بتي ذ『بتي إ{ مكتبةو كبｴةه ، ذ『بتي إ{ مكتبةو   : النعت اجروراأخطاء ي  -

ｴذ『بتي إ{ مكتبةو العظيم.مكتبةو كب ، 

 ذ『بتي إ{ مكتبةو كبｴةو ، ذ『بتي إ{ مكتبةو عظيمةو. : وابك『ذا خطأ ، كالص

 :به  فعولاأخطاء ي اﾇحصر :  لثاً ا

 : (اأماء اﾆمسة) به اأخطاء ي اﾇفعول  -

ؾرأيتي أخىاؾ ، رأيتي :  وابك『ذا خطأ كالص .رأيتي أخيوؾ ، رأيتي أبيوؾ  .أاى
 

 )اﾇثｲ( : به اأخطاء ي اﾇفعول  -

 رأيتي اﾇدٌرًسىｵ ، رأيتي الطالبىｵ.:  وابك『ذا خطأ كالصرأيتي الطالباف.  رأيتي اﾇدٌرًساف ،
 

  )مع اﾇذكر السام(:به اأخطاء ي اﾇفعول  -

 اﾇدرًسｵ ، رأيتي اﾇسلًمｵ.رأيتي :  وابك『ذا خطأ كالص رأيتي اﾇدرسوف ، رأيتي اﾇسلموف.
 

  )مع اﾇؤنث السام(: به اأخطاء ي اﾇفعول  -

 ماًت.ساًت ، رأيتي اﾇسلً رأيتي اﾇدرًٌ :  وابك『ذا خطأ كالص .أيتي اﾇدرساتى ، رأيتي اﾇسلماتى ر 

 :العدداأخطاء ي حصر :  رابعاً 

 عشرة :اأخطاء ي العدد من ثاثة إى  -

 x اﾅقيبة عشرة أقاـ. : وابك『ذا خطأ كالصx اﾅقيبة عشر أقاـ ، 
 ت.طالباﾂس  فصلx ال : وابك『ذا خطأ كالص .طالباتﾂسة  فصلx ال

 
 ":اأخطاء ي العدد "أحد عشر  -

 صحDحتي إحدل عشرة دفｱان صحDحتي حادم عشر دفｱان ، صحDحتي إحدل عشر دفｱان ، 



 

ヱヲヴ 

 

 صٌححتي أحد عشرة دفｱان.صحDحتي إحدام عشر دفｱان ، 
 ك『ذا خطأ كالصواب : صٌححتي أحد عشر دفｱان.

 اأخطاء ي العدد "اثنا عشر":  -

كتبتي اث》ا عشر قٌصةن ، كتبتي اثｳ عشر قٌصةن ، كتبتي اثｳ عشرة قٌصةن ، كتبتي إث》اء عشرة قٌصةن 
 رة قٌصةن.، كتبتي اث》اف عشر قٌصةن ، كتبتي اث》اف عش

 ك『ذا خطأ كالصواب : كتبتي اث》ｰ عشرة قٌصةن.
 اأخطاء ي العدد من ثاثة عشر إى تسعة عشر:  -

اشｱيتي اشｱيتي ثاثة عشر حقيبةن ، اشｱيتي ﾂسة عشرة قلمان ،  اشｱيتي ثاثة عشرة حقيبةن ،
 اشｱيتي ﾂس عشر قلمان.عشرة قلمان ،  ﾂس

 ثاث عشرة حقيبةن ، اشｱيتي ﾂسة عشر قلمان.ك『ذا خطأ كالصواب : اشｱيتي 

 اأماء اﾇوصولة:اأخطاء ي حصر :  خامساً 

 اأخطاء ي ااسم اﾇوصول اﾇذكر اﾇفرد: -

الكتاب الذين اشｱيت』 مفيده ، الكتاب الｰ اشｱيت』 مفيده ، الكتاب الٌتاف اشｱيت』 مفيده ، الذي : 
 الكتاب الذاف اشｱيت』 مفيده.

 كالصواب : الكتاب الذم اشｱيت』 مفيده.ك『ذا خطأ 
- :ｲثﾇذكر اﾇوصول اﾇاأخطاء ي ااسم ا 

اﾇدٌرًساف الائي x اﾇكتبة من مصر ، اﾇدٌرًساف الx ｰ اﾇكتبة من مصر ، اﾇدٌرًساف  ذان :لّ ال
 الٌتاف x اﾇكتبة من مصر ، اﾇدٌرًساف الذين x اﾇكتبة من مصر.

ﾇكتبة من مصر.لٌ دٌرًساف الك『ذا خطأ كالصواب : اﾇا x ذاف 
 اﾄمع: -اأخطاء ي ااسم اﾇوصول اﾇذكر  -

 الطاب الذم ﾍحوا ، الطاب الائي ﾍحوا ، الطاب الﾍ ｰحوا.الذين : 
 ﾍحوا. نك『ذا خطأ كالصواب : الطاب الذي

 
 اأخطاء ي ااسم اﾇوصول اﾇؤنث اﾇفرد: -
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 اﾇدرسة ، السيارة الذم أماـ اﾇدرسة.السيارة الائي أماـ الي : 
 ك『ذا خطأ كالصواب : السيارة الｰ أماـ اﾇدرسة.

- :ｲثﾇؤنث اﾇوصول اﾇاأخطاء ي ااسم ا 

 الطالبتاف الx ｰ اﾇقصف ، الطالبتاف الذاف x اﾇقصف. تان :لّ ال

 تاف x اﾇقصف.لٌ ك『ذا خطأ كالصواب : الطالبتاف ال
 اﾄمع: -صول اﾇؤنث اأخطاء ي ااسم اﾇو  -

 اﾇدرسات الذين x اﾇعمل ، اﾇدرسات الx ｰ اﾇعمل ، اﾇدرسات التاف x اﾇعمل.الائي : 
 ك『ذا خطأ كالصواب : اﾇدرسات الائي x اﾇعمل.

 أماء اإشارة:اأخطاء ي حصر : سادساً 

 أماء اإشارة للقريب:ي اأخطاء  -

 درٌاجتاف ، ما درٌاجتاف ، ك『ذا خطأ كالصواب : 『تاف درٌاجتاف.『ذاف درٌاجتاف ، 『ذا ان : اه
 ااف درٌاجااف.『 ك『ذا خطأ كالصواب :

 『ؤاء دفاتر ، 『ذا دفاتر ، 『م دفاتر. ك『ذا خطأ كالصواب : 『ذ《 دفاتر.هذ  : 
 『ذ《 دفاتر. ك『ذا خطأ كالصواب :

 : 『م أطبDاء ، 『ذا أطبDاء ، 『ذاف أطبDاء. ك『ذا خطأ كالصواب : 『ؤاء أطبDاء. هؤاء
 『ؤاء أطٌباء. ك『ذا خطأ كالصواب :

 أماء اإشارة للبعيد:ي اأخطاء  -

 『ذاف حارساف ، تلك حارساف ، ذلكاف حارساف ، ذلك حارساف. ذانك :
 ك حارساف.ذانك『ذا خطأ كالصواب :

 تلك حافلتاف ، تلكاف حافلتاف ، ذلك حافلتاف ، ذلكم حفلتاف. انك :
 انك حافلتاف. ك『ذا خطأ كالصواب :

. تلك :  ذلك طائراته ، تلكم طائراته ، أكلئك طائراته ، ذاكن طائراته
 تلك طائرات. ك『ذا خطأ كالصواب :

 أكلئك : ذلك مزارعوف ، ذلكم مزارعوف ، انك مزارعوف ، 『ؤاء مزارعوف.
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 أكلئك مزارعوف. ذا خطأ كالصواب :ك『

  



 

ヱヲΑ 

 

 ومناقشتها  نحوياﾇستوى ال عرض نتائج :ثامناﾇبحث ال

      ｱتاخ  ｵكعشرة من الثا｣ الثانوم كعشرة من الثالث عشرة من الصف اأكؿ الثانوم ؛  طالبان سبع
الثانوم من طاب اﾇدرسة العربية اإسامية ، ككذلك عشرين من اﾇستول الرابع كعشرين من اﾇستول 

x اﾇستول ال》حوم إجراء الدراسة اﾇيدانية اﾆامس من طاب كلية الدراسات اإسامية اﾇالديف 
 ، كقد استع》ت كالعدد كاأﾃاء اﾇوصولة كأﾃاء اإشارة ب』 عل كاﾇفعوؿالفااﾇبتدأ كاﾆر كال》عت ك   حوؿ

اأشكاؿ لعرض ال》تائج لكل نوع من أنواع اﾇستول  عرض ال》تائج لكل موضوع كما استع》تاﾄداكؿ ل
 ككانت ال》تيجة كما يلي : 》حومال

 :نحويي اﾇستوى ال نتائج الصف اأول الثانويأوًا: 

 للمبتدأ الظاهر اﾆر سبةنيوضح  (ٔجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ الظا『ر  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ّ ٕ خر للمذكر اﾇفرد الظا『ر ُ
 %َْ %َٔ ْ ٔ خر للمذكر اﾇثｲ الظا『ر ِ
 %َٔ %َْ ٔ ْ خر ﾄمع اﾇذكر الظا『ر  ّ
 %َّ %َٕ ّ ٕ ا『رللمؤنث اﾇفرد الظ خر ْ
ٓ ｲثﾇالظا『ر خر للمؤنث ا ِ ٖ َِ% َٖ% 
 %َٕ %َّ ٕ ّ  الظا『ر خر ﾄمع اﾇؤنث ٔ

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف للمبتدأ الظا『ر اﾆر  نسبةَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
للمبتدأ اﾇذكر اﾇثｲ % َٔ، ككذلك للمبتدأ اﾇذكر اﾇفرد الظا『ر كضع اﾆر يقدركف على % َٕ

فقط % َِك % للمبتدأ اﾇؤنث اﾇفرد الظا『رﾄَٕمع اﾇبتدأ اﾇذكر الظا『ر ك% فقط َْالظا『ر ك
هم معظمك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث الظا『ر فقط % َّك للمبتدأ اﾇؤنث اﾇثｲ الظا『ر

 .ﾇؤنث اﾇفرد الظا『ركا ﾇذكر اﾇفرد الظا『رماعدا ا  الظا『رلمبتدأ لكضع اﾆر  x من صعوات يعانوف



 

ヱヲΒ 

 

 
 

% من أفراد ْٖكما أٌف    خر اﾇبتدأ الظا『رمن صعوات x  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ِٓإف نسبة 
 .  في』 تيعانوف من صعواا  》ماذجال

 اﾆر للمبتدأ اﾇضمر سبةنيوضح  (ٕجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ اﾇيمر رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َِ %َٖ ِ ٖ ريماﾇ اﾇخاطب ذكرﾄمع اﾇخر  ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ريماﾇؤنث اﾇفرد اﾇخاطب خر للم ِ
 %َٖ %َِ ٖ ِ  اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمرخر ﾄمع  ّ

 

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف اﾆر للمبتدأ اﾇيمر  نسبةَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇؤنث للمبتدأ % َٓ، ككذلك  كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمريقدركف على % َٖ

ك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر % فقط َِك اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر
للمؤنث هم نصفك  كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمرx  تمن صعوا يعانوفمعظمهم 

 .اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر
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من أفراد  % َٓ،كما أف x خر اﾇبتدأ اﾇيمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد َٓإف نسبة 
 .  』ﾒدكف صعوبة فيا  》ماذجال

 النعت سبةنيوضح  (ٖجدول رقم )

اإجابة  أنواع ال》عت رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ٔ ْ ل》عت اﾇذكرا ُ
 %َٖ %َِ ٖ ِ ل》عت اﾇؤنثا ِ
 %َٗ %َُ ٗ ُ ل》عت اﾇرفوعا ّ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ل》عت اﾇ》صوبا ْ
 %َٔ %َْ ٔ ْ ل》عت اجركرا ٓ

 % فقطَْلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  ال》عت نسبةَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
كضع ال》عت % فقط يقدركف على َِ، ككذلك  اﾇذكر للم》عوت اﾇذكر كضع ال》عتيقدركف على 

% َٓك، ل》عت اﾇرفوع للم》عوت اﾇرفوع اكضع يقدركف على  فقط %َُك،  اﾇؤنث للم》عوت اﾇؤنث
ل》عت اجركر اكضع يقدركف على فقط % َْ، كوبللم》عوت اﾇ》ص ل》عت اﾇ》صوبا كضع يقدركف على

 يقعوف x اأخطاء x كضع ال》عت.، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم  للم》عوت اجركر

 

0

20

40

60

るحΑالصحるبゅاإج るطئゅالخるبゅاإج

ュشكلرق(≪)るمゅالعるضحالنسبヱΑ
 لخبرالمبتدأالمضمر



 

ヱンヰ 

 

 

% فقط من أفراد ِّكما أٌف    ال》عتمن صعوات x  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٔإف نسبة 
 .  ت في』يعانوف من صعواا  》ماذجال

 الفاعل سبةنيوضح  (ٗجدول رقم )

فواعل من اأﾃاء اﾇعربة  رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %30 %70 3 7 اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇ30 %70 3 7 ا% 
 ﾀ 7 3 70% 30%ع اﾇذكر السا| ّ
 ﾀ 7 3 70% 30%ع اﾇؤنث السا| ْ

لدل طاب الصف استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى  نسبةَ ْ『ذا اﾄدكؿ ُ يوضح
 %َٕ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة فاعايقدركف على % َٕاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

ك『ذا  ،  ﾀع اﾇؤنث السا| فاعا% َٕككذلك ،  ﾀع اﾇذكر السا| فاعا% َٕككذلك ،  اﾇثｲ فاعا
 .يستطعوف استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى  معظمهمإشارة إ{ أف 

       

من فقط  % َّ،كما أف  الفاعليقعوف x اأخطاء x ا  》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة        
 .  أخطاء في』يقعوف x ا 》ماذجالأفراد 
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ヱンヱ 

 

 به اﾇفعول سبةنيوضح  (٘جدول رقم )

ل من اأﾃاء اﾇعربة يمفاع رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا ٓ ٓ َٓ% َٓ% 
 %َٔ %َْ ٔ ْ ﾀع اﾇذكر السا| ّ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ

لدل طاب الصف لى ياستخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية مفاع نسبةَ ٓيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% َٓ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة مفعوان يقدركف على % َٓاأكؿ الثانوم حيث يتيح أف 

 ﾀع اﾇؤنث السا| مفعوان % َٓ، ككذلك  فقط ﾀع اﾇذكر السا| مفعوان % َْ، ككذلك  اﾇثｲ مفعوان 
 لى ييعانوف من صعوات x استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية مفاع نصفهمإشارة إ{ أف   ، ك『ذا

 .مفعوان  ﾀع اﾇذكر السا|كبعيهم 

 

   
 

يقعوف x  》ماذجال % من أفراد ٓ.ِٓإف نسبة 
من أفراد  % ٓ.ْٕأف  ،كما  ب』 اأخطاء x اﾇفعوؿ

ا يقعوف x  》ماذجال .  اأخطاء في』

 العدد سبةنيوضح  (ٙرقم ) جدول

اإجابة  اأعداد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة
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العدد "من ثاثة إ{  ُ
 لمعدكد اﾇذكر عشرة" ل

ْ ٔ َْ% َٔ% 

العدد "من ثاثة إ{  ِ
 عشرة" للمعدكد اﾇؤنث

ّ ٕ َّ% َٕ% 

اث》ا "أحد عشر ك العدد  ّ
 للمعدكد اﾇذكر "عشر

ْ ٔ َْ% َٔ% 

العدد "أحد عشر كاث》ا  ْ
 عشر" للمعدكد اﾇؤنث

ِ ٖ َِ% َٖ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٘
لمعدكد تسعة عشر" ل
 اﾇذكر 

َ َُ َ% ََُ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٙ
معدكد تسعة عشر" لل
 اﾇؤنث 

َ َُ َ% ََُ% 

 

 % فقطَْلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  اأعداد نسبةَ ٔيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
العدد  كتابة% فقط يستطعوف  َّ، ككذلك  لمعدكد اﾇذكرل العدد من ثاثة إ{ عشرة كتابةيستطعوف  

العدد أحد عشر كاث》ا عشر  كتابةفقط يستطعوف  % َْك،  لمعدكد اﾇؤنثل من ثاثة إ{ عشرة
ك『ا إشارة ، معدكد اﾇؤنث العدد أحد عشر كاث》ا عشر لل كتابةيستطعوف  فقط % َِ، كلمعدكد اﾇذكر ل

x كتابة صعوات  من يعانوف  إ{ أف أكثر『م
 .اأعداد
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ヱンン 

 

 

من أفراد  فقط% ِِ،كما أف  اأعدادx  تصعوامن  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٕ إف نسبة
 .هاا يعانوف من صعوات في 》ماذجال

 اأماء اﾇوصولة سبةنيوضح ( ٚجدول رقم )

اإجابة  اأﾃاء اﾇوصولة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ّ ٕ ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر اﾇفرد ُ
ِ ｲثﾇذكر اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ٕ ّ َٕ% َّ% 
 %َٕ %َّ ٕ ّ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر  ّ
 %َّ %َٕ ّ ٕ اﾇوصوؿ اﾇؤنث اﾇفردااسم  ْ
ٓ ｲثﾇؤنث اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ٓ ٓ َٓ% َٓ% 
 %َٔ %َْ ٔ ْ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث  ٔ
 

% َٕلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  ة اأﾃاء اﾇوصولةسبنَ  ٕيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
فقط ﾄمع % َّ، ك لمذكر اﾇثｲل % َٕ، ككذلك  لمذكر اﾇفردكضع ااسم اﾇوصوؿ ليقدركف على 

، ك『ذا  إشارة  فقط ﾄمع اﾇؤنث% َْ، ك اﾇثｲ ؤنثملل% َٓ، ك لمؤنث اﾇفردل% َٕ، كاﾇذكر 
هم نصفك  اﾇؤنثﾀع x كضع اأﾃاء اﾇوصولة ﾄمع اﾇذكر ك  من صعوات هم يعانوفمعظمإ{ أف 

 .لمؤنث اﾇثｲل
  



 

ヱンヴ 

 

 
% من ْٓكما أٌف     اأﾃاء اﾇوصولةمن صعوات x  ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٓٓإف نسبة 

 .  اهفي تيعانوف من صعوا 》ماذجالأفراد 

 للقريب أماء اإشارة سبةنيوضح ( ٛجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للقريب رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َ %ََُ َ َُ مذكر اﾇفردللاسم اإشارة  ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ اﾇثｲ لمذكراسم اإشارة ل ِ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ اﾄمعاسم اإشارة للمذكر  ّ
 %َُ %َٗ ُ ٗ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %َّ %َٕ ّ ٕ مؤنث اﾇثｲاسم اإشارة لل ٓ
 %ََُ %َ َُ َ عاقلالغｴ  اسم اإشارة ﾄمع ٔ
 

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  ة أﾃاء اإشارة للقريبسبنَ  ٖاﾄدكؿ ُ يبｵ 『ذا
ﾄمع % َٓ، ك لمذكر اﾇثｲل%  َٗ، ككذلك  مذكر اﾇفردللاسم اإشارة كضع يقدركف على % ََُ

اسم x كضع  من صعوات يعانوفكلهم ، ك  لمؤنث اﾇثｲل% َٕ، ك لمؤنث اﾇفردل% َٗ، كاﾇذكر 
 .هم ﾄمع اﾇذكرنصفك عاقل الﾄمع غｴ اإشارة 
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من فقط  % ّّ،كما أف للقريب أﾃاء اإشارةﾒ xدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ٕٔإف نسبة 
 .  يهاﾒدكف صعوبة ف 》ماذجالأفراد 

 أماء اإشارة للبعيد سبةن يوضح( ٜجدول رقم )

اإجابة  للبعيدأﾃاء اإشارة  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َِ %َٖ ِ ٖ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %ََُ %َ َُ َ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %ََُ %َ َُ َ ﾇذكر  ا ﾄمعاسم اإشارة  ّ
 %َْ %َٔ ْ ٔ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %ََُ %َ َُ َ مؤنث اﾇثｲاإشارة للاسم  ٓ
 %َٔ %َْ ٔ ْ غｴ العاقلﾄمع اسم اإشارة  ٔ

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  بعيدأﾃاء اإشارة لل نسبةَ  ٗيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
فقط % َْك،  للمؤنث اﾇفرد% َٔ، ك كضع اسم اإشارة لاسم اﾇذكر اﾇفرديقدركف على % َٖ

كاﾇؤنث اﾇثｲ كﾀع  مذكر اﾇثｲلل اإشارة اءﾃأx كضع  من صعوات يعانوفكلهم ك ،  غｴ العاقلﾄمع 
 للقريب. ، ك『ذا إشارة إ{ أف معظمهم يقعوف x اأخطاء x أﾃاء اإشارةغｴ العاقل
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فقط  % َّ،كما أف اإشارة للبعيد  أﾃاءx   يقعوف x اأخطاء 》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 .  أﾃاء اإشارة للبعيد x يقعوف x اأخطاءا  》ماذجالمن أفراد 

 

 

 

 

 

 :ي اﾇستوى النحوي الثانوي ثا｣نتائج الصف الانياً: 

 اﾆر للمبتدأ الظاهر سبةنيوضح  (ٔجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ الظا『ر  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َِ %َٖ ِ ٖ خر للمذكر اﾇفرد الظا『ر ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ خر للمذكر اﾇثｲ الظا『ر ِ
 %َّ %َٕ ّ ٕ خر ﾄمع اﾇذكر الظا『ر  ّ
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ヱンΑ 

 

 %َ %ََُ َ َُ خر للمؤنث اﾇفرد الظا『ر ْ
 %َُ %َٗ ُ ٗ خر للمؤنث اﾇثｲ الظا『ر ٓ
 %َِ %َٖ ِ ٖ خر ﾄمع اﾇؤنث الظا『ر  ٔ

 

الثانوم حيث يتيح أف  الثا｣لدل طاب الصف ة اﾆر للمبتدأ الظا『ر سبنَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
للمبتدأ اﾇذكر اﾇثｲ % َٗ، ككذلك للمبتدأ اﾇذكر اﾇفرد الظا『ر كضع اﾆر يقدركف على % َٖ

% للمبتدأ َٗك % للمبتدأ اﾇؤنث اﾇفرد الظا『رﾄََُمع اﾇبتدأ اﾇذكر الظا『ر ك% َٕالظا『ر ك
من  يعانوف ا معظمهمك『ذا  إشارة إ{ أف  ،% ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث الظا『ر َٖك اﾇؤنث اﾇثｲ الظا『ر

 . للمبتدأ الظا『ر كضع اﾆرx  صعوات

 

 
 

% فقط ُٓكما أٌف    من صعوات x خر اﾇبتدأ الظا『ر يعانوفا  》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 . ت في』يعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد 

 اﾆر للمبتدأ اﾇضمر سبةنيوضح  (ٕجدول رقم ) 

اإجابة  خر اﾇبتدأ اﾇيمر رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة
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 %َْ %َٔ ْ ٔ خر ﾄمع اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمر ُ
 %َِ %َٖ ِ ٖ للمؤنث اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمرخر  ِ
 %َْ %َٔ ْ ٔ خر ﾄمع اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر  ّ

 

الثانوم حيث يتيح أف  الثا｣لدل طاب الصف ة اﾆر للمبتدأ اﾇيمر سبنَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇؤنث للمبتدأ % َٖ، ككذلك  كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمريقدركف على % َٔ

هم بعيك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر % َٔك اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر
 .ﾀع اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمرك  ﾄمع اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمرx كضع اﾆر  x اأخطاءعوف قي

 

 

من  فقط %ّّ،كما أف x خر اﾇبتدأ اﾇيمر ﾒدكف صعوبة   ا 》ماذجال% من أفراد ٕٔإف نسبة  
 .  』ﾒدكف صعوبة في 》ماذجالأفراد 

 النعت سبةنيوضح  (ٖجدول رقم )

اإجابة  أنواع ال》عت رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ْ ٔ ل》عت اﾇذكرا ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ل》عت اﾇؤنثا ِ
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 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ل》عت اﾇرفوعا ّ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ل》عت اﾇ》صوبا ْ
 %َّ %َٕ ّ ٕ ل》عت اجركرا ٓ

يقدركف % َٔالثانوم حيث يتيح أف  الثا｣لدل طاب الصف  ة ال》عتسبنَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
كضع ال》عت اﾇؤنث للم》عوت % يقدركف على َٓ، ككذلك  كضع ال》عت اﾇذكر للم》عوت اﾇذكرعلى 
 كضع % يقدركف علىَٓ، كل》عت اﾇرفوع للم》عوت اﾇرفوع اكضع يقدركف على   %َٓ، ك اﾇؤنث

، ك『ذا  ل》عت اجركر للم》عوت اجركراكضع % يقدركف على َٕ، كللم》عوت اﾇ》صوب ل》عت اﾇ》صوبا
 .اﾇذكر كنصفهم x ال》عت اﾇؤنث اﾇرفوع كاﾇ》صوب هم يواجهوف صعوبة x ال》عتبعيإشارة إ{ أف 

 

 

 》ماذجال% من أفراد ْْكما أٌف    من صعوات x ال》عت يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد ٔٓإف نسبة 
 .  ت في』يعانوف من صعوا

 الفاعل سبةنيوضح  (ٗجدول رقم )

فواعل من اأﾃاء اﾇعربة  رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %0 %ََُ َ َُ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا َُ َ ََُ% َ% 
 %َ %ََُ َ َُ ﾀع اﾇذكر السا| ّ



 

ヱヴヰ 

 

 %َ %ََُ َ َُ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ
لدل طاب الصف استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى  ةسبنَ ْيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ

% ََُ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة فاعايقدركف على % ََُالثانوم حيث يتيح أف  الثا｣
،  ﾀع اﾇؤنث السا| فاعا% ََُ، ككذلك  ﾀع اﾇذكر السا| فاعا% ََُ، ككذلك  اﾇثｲ فاعا

 يستطعوف استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى. كلهمك『ذا  إشارة إ{ أف  

 

 

 يستطعوف استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى. ر% من أفراد ََُإف نسبة           

 به اﾇفعول سبةنيوضح  (٘جدول رقم )

ل من اأﾃاء اﾇعربة يمفاع رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َ %ََُ َ َُ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا ٗ ُ َٗ% َُ% 
 %َ %ََُ َ َُ ﾀع اﾇذكر السا| ّ
 %َ %ََُ َ َُ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ

لدل طاب الصف لى ياستخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية مفاع ةسبنَ ٓيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% َٗ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة مفعوان يقدركف على % ََُالثانوم حيث يتيح أف  الثا｣
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ヱヴヱ 

 

ﾀع اﾇؤنث السا| % ََُ، ككذلك  فقط ﾀع اﾇذكر السا| مفعوان % ََُ، ككذلك  اﾇثｲ مفعوان 
يعانوف من صعوات x استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات ا  همظمعم، ك『ذا  إشارة إ{ أف  مفعوان 

 لى.يالفرعية مفاع

 

                 
من فقط  % ٓ.ِ،كما أف  ب』 يقعوف x اأخطاء x اﾇفعوؿا  》ماذجال% من أفراد ٓ.ٕٗإف نسبة 

 .  يقعوف x اأخطاء في』 》ماذجالأفراد 

 العدد سبةنيوضح  (ٙجدول رقم )

اإجابة  اأعداد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

العدد "من ثاثة إ{  ُ
 لمعدكد اﾇذكر عشرة" ل

ٖ ِ َٖ% َِ% 

العدد "من ثاثة إ{  ِ
 لمعدكد اﾇؤنث عشرة" ل

ٓ ٓ َٓ% َٓ% 

العدد "أحد عشر كاث》ا  ّ
 لمعدكد اﾇذكر عشر"ل

ٕ ّ َٕ% َّ% 

 %َٖ %َِ ٖ ِالعدد "أحد عشر كاث》ا  ْ
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 لمعدكد اﾇؤنث عشر"ل
العدد "من ثاثة عشر إ{  ٓ

لمعدكد تسعة عشر" ل
 اﾇذكر 

ٓ ٓ َٓ% َٓ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٔ
لمعدكد تسعة عشر" ل

 اﾇؤنث 

ّ ٕ َّ% َٕ% 

         

% َٖالثانوم حيث يتيح أف  الثا｣لدل طاب الصف  اأعداد نسبةَ ٔيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 العدد  كتابة% يستطعوف  َٓ، ككذلك  لمعدكد اﾇذكرل "من ثاثة إ{ عشرة" العدد كتابةيستطعوف  

  العدد "أحد عشر كاث》ا عشر" كتابة% يستطعوف  َٕك،  لمعدكد اﾇؤنث" ل إ{ عشرة"من ثاثة 
، لمعدكد اﾇؤنث ل" العدد "أحد عشر كاث》ا عشر كتابةيستطعوف  فقط % َِ، كلمعدكد اﾇذكر ل
يستطعوف  % َّلمعدكد اﾇذكر ، كالعدد "من ثاثة عشر إ{ تسعة عشر" ل كتابةيستطعوف  % َٓك

يقعوف x هم نصفك『ذا  إشارة إ{ أف لمعدكد اﾇؤنث ، ثاثة عشر إ{ تسعة عشر" لالعدد "من  كتابة
"من ثاثة إ{ عشر" للمعدكد اﾇؤنث ك"من ثاثة عشر إ{ تسعة عشر"  كتابة اأعدادx  اأخطاء 

"من ثاثة عشر إ{ تسعة عشر" ك "أحد عشر كاث》ا عشر" كتابة اأعدادx  للمعدكد اﾇذكر كمعظمهم 
 .للمعدكد اﾇؤنث
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 》ماذجال% من أفراد َٓ،كما أف  اأعدادx  تصعوامن  يعانوف 》ماذجال% من أفراد َٓإف نسبة 
 ا يعانوف من صعوات فيها.

 

 

 اأماء اﾇوصولة سبةنيوضح ( ٚجدول رقم )

اإجابة  اأﾃاء اﾇوصولة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ْ ٔ ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر اﾇفرد ُ
ِ ｲثﾇذكر اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ٗ ُ َٗ% َُ% 
 %َ %ََُ َ َُ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر  ّ
 %َِ %َٖ ِ ٖ ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث اﾇفرد ْ
ٓ ｲثﾇؤنث اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ٗ ُ َٗ% َُ% 
 %َُ %َٗ ُ ٗ اﾄمع - ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث ٔ

% َٔالثانوم حيث يتيح أف  الثا｣لدل طاب الصف  ة اأﾃاء اﾇوصولةسبنَ  ٕيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
ﾄمع % ََُ، ك لمذكر اﾇثｲل%  َٗ، ككذلك  لمذكر اﾇفردكضع ااسم اﾇوصوؿ ليقدركف على 

إشارة إ{ أف  ، ك『ذا اﾇؤنثﾄمع % َٗ، ك لمؤنث اﾇثｲل% َٗ، ك لمؤنث اﾇفردل% َٖ، كاﾇذكر 
 .لمذكر اﾇفردااسم اﾇوصوؿ ل كتابةx   من صعوات يعانوف همبعي

  



 

ヱヴヴ 

 

 
 

فقط  % ُٓكما أٌف     من صعوات x اأﾃاء اﾇوصولة ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 .  هافي تيعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد 

 اإشارة للقريبأماء  سبةنيوضح ( ٛجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للقريب رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َ %ََُ َ َُ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %َ %ََُ َ َُ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %َ %ََُ َ َُ اﾇذكر ﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %َُ %َٗ ُ ٗ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %َٔ %َْ ٔ ْ لمؤنث اﾇثｲاسم اإشارة ل ٓ
 %َ %ََُ َ َُ غｴ العاقل ﾄمعاسم اإشارة  ٔ

 

ؿ الثانوم حيث يتيح أف  الثا｣لدل طاب الصف  ة أﾃاء اإشارة للقريبسبنَ  ٖيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 %ََُ، ك لمذكر اﾇثｲل%  ََُ، ككذلك  لمذكر اﾇفردكضع اسم اإشارة  ليقدركف على % ََُ

كضع يقدركف على % ََُك،  لمؤنث اﾇثｲلفقط % َْ، ك لمؤنث اﾇفردل% َٗ، كﾄمع اﾇذكر 
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كضع اسم اإشارة  x من صعوات هم يعانوفمعظمك『ذا  إشارة إ{ أف ،  ﾄمع غｴ العاقلاسم اإشارة 
 لمؤنث اﾇثｲ للقريب.ل

 

                                

من فقط  % ُِ،كما أف للقريبx أﾃاء اإشارة ﾒدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ٖٖإف نسبة 
 .  يهاﾒدكف صعوبة ف 》ماذجالأفراد 

 أماء اإشارة للبعيد سبةنيوضح ( ٜجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للبعيد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َ %ََُ َ َُ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %َ %ََُ َ َُ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %ََُ %َ َُ َ  اﾇذكرﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %ََُ %َ َُ َ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %َّ %َٕ ّ ٕ لمؤنث اﾇثｲاسم اإشارة ل ٓ
 %َٕ %َّ ٕ ّ غｴ العاقل اسم اإشارة ﾄمع ٔ
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الثانوم حيث يتيح أف  الثا｣ لدل طاب الصف ة أﾃاء اإشارة للبعيدسبنَ  ٗيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 يعانوفكلهم ، ك  لمؤنث اﾇفردل% ََُ، ك كضع اسم اإشارة لاسم اﾇذكر اﾇفرديقدركف على % ََُ

% َّ% للمؤنث اﾇثｲ ، كxَٕ كضع أﾃاء اإشارة ﾄمع اﾇذكر كاﾇؤنث اﾇفرد ، ك من صعوات
 ﾄمع اﾇذكر كضع أﾃاء اإشارة xيقعوف x اأخطاء كلهم ك『ذا  إشارة إ{ أف  ،  ﾄمع اﾇؤنثفقط 

 .عاقلالﾄمع غｴ  معظمهمﾇؤنث اﾇفرد ك كا

 

من  % َٓ،كما أف x أﾃاء اإشارة للبعيد   يقعوف x اأخطاء 》ماذجال% من أفراد َٓإف نسبة 
 .  أﾃاء اإشارة للبعيد x ا يقعوف x اأخطاء 》ماذجالأفراد 

 :ي اﾇستوى النحوي لثانويلث ااثنتائج الصف الالثاً: 

 اﾆر للمبتدأ الظاهر سبةنيوضح  (ٔجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ الظا『ر  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ّ ٕ خر للمذكر اﾇفرد الظا『ر ُ
 %َٔ %َْ ٔ ْ خر للمذكر اﾇثｲ الظا『ر ِ
 %َٕ %َّ ٕ ّ خر ﾄمع اﾇذكر الظا『ر  ّ
 %َْ %َٔ ْ ٔ خر للمؤنث اﾇفرد الظا『ر ْ
 %َٔ %َْ ٔ ْ خر للمؤنث اﾇثｲ الظا『ر ٓ
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ヱヴΑ 

 

 %َٗ %َُ ٗ ُ خر ﾄمع اﾇؤنث الظا『ر  ٔ
 

الثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف اﾆر للمبتدأ الظا『ر  نسبةَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
للمبتدأ اﾇذكر اﾇثｲ فقط % َْ، ككذلك للمبتدأ اﾇذكر اﾇفرد الظا『ر كضع اﾆر يقدركف على % َٕ

فقط % َْك % للمبتدأ اﾇؤنث اﾇفرد الظا『رَٔالظا『ر كﾄمع اﾇبتدأ اﾇذكر % فقط َّالظا『ر ك
 معظمهمك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث الظا『ر  فقط %َُك للمبتدأ اﾇؤنث اﾇثｲ الظا『ر

 الظا『ر.كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ x  من صعوات يعانوف

 

  

  

% فقط ِْكما أٌف    اﾇبتدأ الظا『رمن صعوات x خر  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 .  ت في』يعانوف من صعواا  》ماذجالمن أفراد 

 اﾆر للمبتدأ اﾇضمر سبةنيوضح  (ٕجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ اﾇيمر رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ ٓ ٓ خر ﾄمع اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمر ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ خر للمؤنث اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر ِ
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 %َٗ %َُ ٗ ُ خر ﾄمع اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر  ّ
 

الثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف اﾆر للمبتدأ اﾇيمر  نسبةَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇؤنث للمبتدأ % َٓ، ككذلك  كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمريقدركف على % َٓ

ك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر % فقط َُك اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر
 كضع اﾆر للمبتدأ اﾇيمر.x  من صعوات يعانوفمعظمهم 

      

من   فقط % ّٕ،كما أف x خر اﾇبتدأ اﾇيمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ّٔإف نسبة  
 .  』ﾒدكف صعوبة فيا  》ماذجالأفراد 

 النعت سبةنيوضح  (ٖجدول رقم )

اإجابة  أنواع ال》عت رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٗ %َُ ٗ ُ ل》عت اﾇذكرا ُ
 %َٗ %َُ ٗ ُ ل》عت اﾇؤنثا ِ
 %َٖ %َِ ٖ ِ ل》عت اﾇرفوعا ّ
 %َٓ %َٓ ٗ ُ اﾇ》صوبل》عت ا ْ
 %َٔ %َْ ٗ ُ ل》عت اجركرا ٓ
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 % فقطَُالثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف  ال》عت نسبةَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
كضع ال》عت % فقط يقدركف على َُ، ككذلك  كضع ال》عت اﾇذكر للم》عوت اﾇذكريقدركف على 

% َُ، كل》عت اﾇرفوع للم》عوت اﾇرفوع اكضع يقدركف على  فقط %َِ، ك اﾇؤنث للم》عوت اﾇؤنث
ل》عت اكضع يقدركف على فقط % َُ، كللم》عوت اﾇ》صوب ل》عت اﾇ》صوبا كضع يقدركف علىفقط 

 يقعوف x اأخطاء x كضع ال》عت.، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم  اجركر للم》عوت اجركر

 

 

% فقط من أفراد ُِكما أٌف    x ال》عتمن صعوات  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٖإف نسبة 
 .  ت في』يعانوف من صعواا  》ماذجال

 الفاعل سبةنيوضح  (ٗجدول رقم )

فواعل من اأﾃاء اﾇعربة  رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ٔ ْ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا ْ ٔ َْ% َٔ% 
 %َٔ %َْ ٔ ْ ﾀع اﾇذكر السا| ّ
 %َٕ %َّ ٕ ّ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ



 

ヱヵヰ 

 

لدل طاب الصف استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى  نسبةَ ْيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة فاعايقدركف على فقط % َْالثانوم حيث يتيح أف  الثالث

ﾀع فقط % َّ، ككذلك  ﾀع اﾇذكر السا| فاعافقط % َْ، ككذلك  اﾇثｲ فاعا فقط% َْ
استخداـ اأﾃاء اﾇعربة  يقعوف x اأخطاء x  معظمهم، ك『ذا  إشارة إ{ أف  اﾇؤنث السا| فاعا

 العامات الفرعية فواعلى.

 

 

فقط  % ٓ.ّٕ،كما أف  x اأخطاء x الفاعل يقعوف 》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٔإف نسبة         
 .  يقعوف x اأخطاء في』ا  》ماذجالمن أفراد 

 به اﾇفعول سبةنيوضح  (٘جدول رقم )

ل من اأﾃاء اﾇعربة يمفاع رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٗ %َُ ٗ ُ اﾆمسةاأﾃاء  ُ
ِ ｲثﾇا ُ ٗ َُ% َٗ% 
 %َٗ %َُ ٗ ُ ﾀع اﾇذكر السا| ّ
 %َٗ %َُ ٗ ُ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ
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لدل طاب الصف لى ياستخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية مفاع نسبةَ ٓيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
، ككذلك  اأﾃاء اﾆمسة مفعوان استخداـ يقدركف على فقط % َُالثانوم حيث يتيح أف  الثالث

ﾀع  فقط %َُ، ككذلك  فقط ﾀع اﾇذكر السا| مفعوان % َُ، ككذلك  اﾇثｲ مفعوان فقط % َُ
يعانوف من صعوات x استخداـ اأﾃاء اﾇعربة  هممعظم، ك『ذا  إشارة إ{ أف  اﾇؤنث السا| مفعوان 

 لى.يالعامات الفرعية مفاع

               
من أفراد فقط  % َُ،كما أف  ب』 يقعوف x اأخطاء x اﾇفعوؿ 》ماذجال% من أفراد َٗإف نسبة 

 .  ا يقعوف x اأخطاء في』 》ماذجال

 العدد سبةنيوضح  (ٙجدول رقم )

اإجابة  اأعداد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

إ{ عشرة" العدد "من ثاثة  ُ
 معدكد اﾇذكر لل

ٕ ّ َٕ% َّ% 

العدد "من ثاثة إ{ عشرة"  ِ
 لمعدكد اﾇؤنث ل

ِ ٖ َِ% َٖ% 

"أحد عشر كاث》ا العدد  ّ
 لمعدكد اﾇذكر عشر"ل

ٓ ٓ َٓ% َٓ% 

 %َٗ %َُ ٗ ُالعدد "أحد عشر كاث》ا  ْ
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 لمعدكد اﾇؤنث عشر"ل
العدد "من ثاثة عشر إ{  ٓ

 لمعدكد اﾇذكر تسعة عشر" ل
َ َُ َ% ََُ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٔ
 لمعدكد اﾇؤنث تسعة عشر" ل

َ َُ َ% ََُ% 

         

% َٕالثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف  اأعداد نسبةَ ٔيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 كتابةيستطعوف  فقط % َِ، ككذلك  للمعدكد اﾇذكر العدد "من ثاثة إ{ عشرة" كتابةيستطعوف  

  العدد "أحد عشر كاث》ا عشر" كتابة% يستطعوف  َٓك،  " للمعدكد اﾇؤنث العدد  "من ثاثة إ{ عشرة
ككلهم ، للمعدكد اﾇؤنث " العدد "أحد عشر كاث》ا عشر كتابةيستطعوف  فقط % َُ، كللمعدكد اﾇذكر 

ك『ذا  ، للمعدكد اﾇذكر كاﾇؤنث يعانوف من صعوات x كتابة اأعداد "من ثاثة عشر إ{ تسعة عشر" 
  .كتابة اأعدادx  يقعوف x اأخطاء إشارة إ{ أف معظمهم 

 

 

من أفراد  فقط% ِٓ،كما أف  اأعدادx  تصعوامن  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٕٓإف نسبة 
 ا يعانوف من صعوات فيها. 》ماذجال

 

 اأماء اﾇوصولة سبةنيوضح ( ٚجدول رقم )
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ヱヵン 

 

اإجابة  اأﾃاء اﾇوصولة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ٔ ْ ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر اﾇفرد ُ
ِ ｲثﾇذكر اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ٕ ّ َٕ% َّ% 
 %َْ %َٔ ْ ٔ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر  ّ
 %َْ %َٔ ْ ٔ ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث اﾇفرد ْ
ٓ ｲثﾇؤنث اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ٔ ْ َٔ% َْ% 
 %َِ %َٖ ِ ٖ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث  ٔ

الثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف  اأﾃاء اﾇوصولة نسبةَ  ٕيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
لمذكر لكضع ااسم %  َٕ، ككذلك  كضع ااسم اﾇوصوؿ للمذكر اﾇفرديقدركف على فقط % َْ
ｲثﾇذكر % َٔ، ك اﾇمع اﾄ فردل% َٔ، كفقطﾇل% َٔ، ك لمؤنث اｲثﾇفقط % َٖ، ك لمؤنث ا

 لمذكر اﾇفردx كتابة ااسم اﾇوصوؿ ل من صعوات عانوفمعظهم ي، ك『ذا  إشارة إ{ أف  ﾄمع اﾇؤنث
 .اأﾃاء اﾇوصولةبقية x هم كبعي

  

 
فقط  % ّٖكما أٌف     من صعوات x اأﾃاء اﾇوصولة يعانوفا  》ماذجال% من أفراد  ِٔإف نسبة 
 .  هافي تيعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد 

 أماء اإشارة للقريب سبةنيوضح ( ٛجدول رقم )
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اإجابة  أﾃاء اإشارة للقريب رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ّ ٕ لمذكر اﾇفردلاسم اإشارة  ُ
 %َّ %َٕ ّ ٕ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %َْ %َٔ ْ ٔ اﾇذكر ﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ لمؤنث اﾇفردلاسم اإشارة  ْ
 %َٗ %َُ ٗ ُ لمؤنث اﾇثｲلاسم اإشارة  ٓ
 %َٔ %َْ ٔ ْ غｴ العاقل  ﾄمعاسم اإشارة  ٔ

الثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف  أﾃاء اإشارة للقريب نسبةَ  ٖيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
كضع اسم اإشارة %  يقدركف على َٕ، ككذلك  كضع اسم اإشارة للمذكر اﾇفرديقدركف على % َٕ

ｲثﾇذكر اﾇذكر % يقدركف على َٔ، ك لاسم اﾇمع اﾄ يقدركف على َٓ، ككضع اسم اإشارة %
كضع اسم اإشارة لاسم اﾇؤنث يقدركف على فقط % َُ، ك لاسم اﾇؤنث اﾇفردكضع اسم اإشارة 

ｲثﾇمعيقدركف على فقط  % َْك ،  اﾄ العاقل كضع اسم اإشارة ｴمعظمهم ك『ذا  إشارة إ{ أف ،  غ
 ما عدا اﾇذكر اﾇفرد كاﾇثx.ｲ كضع أﾃاء اإشارة للقريب  من صعوات يعانوف

                             

،كما للقريبx أﾃاء اإشارة ﾒدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد َٓإف نسبة         
 .  يهاﾒدكف صعوبة ف 》ماذجالمن أفراد  % َٓأف 

 أماء اإشارة للبعيد سبةنيوضح ( ٜجدول رقم )
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اإجابة  أﾃاء اإشارة للبعيد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ْ ٔ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %ََُ %َ َُ َ اﾇذكر ﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %ََُ %َ َُ َ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
ٓ ｲثﾇؤنث اﾇاسم اإشارة ا ٓ ٓ َٓ% َٓ% 
 %ََُ %َ َُ َ غｴ العاقل اإشارة ﾄمعاسم  ٔ

 

الثانوم حيث يتيح أف  الثالثلدل طاب الصف  أﾃاء اإشارة للبعيد نسبةَ  ٗيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
x  من صعوات يعانوفكلهم ك  اﾇثｲ ، لمؤنثل% َٓ، كذكر اﾇثｲملل% َٓ، ك لمذكر اﾇفردل% َٔ

من  يعانوفمعظمهم ك『ذا إشارة إ{ أف ، غｴ العاقلﾄمع اﾇذكر كاﾇؤنث اﾇفرد كﾀع كضع أﾃاء اإشارة 
 x كضع أﾃاء اإشارة للبعيد. صعوات

                      

فقط  % ِٕ،كما أف x أﾃاء اإشارة للبعيد   يقعوف x اأخطاء 》ماذجال% من أفراد ّٕإف نسبة 
 .  أﾃاء اإشارة للبعيد x اأخطاءا يقعوف x  》ماذجالمن أفراد 

 :ي اﾇستوى النحوي رابعستوى النتائج اﾇ رابعاً:
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ヱヵヶ 

 

 اﾆر للمبتدأ الظاهر سبةنيوضح  (ٔجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ الظا『ر  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ خر للمذكر اﾇفرد الظا『ر ُ
 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ خر للمذكر اﾇثｲ الظا『ر ِ
 %َٓ %َٓ َُ َُ خر ﾄمع اﾇذكر الظا『ر  ّ
 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ خر للمؤنث اﾇفرد الظا『ر ْ
 %َٓ %َٓ َُ َُ خر للمؤنث اﾇثｲ الظا『ر ٓ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ خر ﾄمع اﾇؤنث الظا『ر  ٔ

% ٓٓحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعلدل طاب اﾆر للمبتدأ الظا『ر  نسبةَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
للمبتدأ اﾇذكر اﾇثｲ الظا『ر % ٓٓ، ككذلك للمبتدأ اﾇذكر اﾇفرد الظا『ر كضع اﾆر يقدركف على 

% للمبتدأ اﾇؤنث اﾇثｲ َٓك % للمبتدأ اﾇؤنث اﾇفرد الظا『رﾄٓٓمع اﾇبتدأ اﾇذكر الظا『ر ك% َٓك
x  من صعوات يعانوف منصفهمإشارة إ{ أف  ك『ذا ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث الظا『ر فقط % َْك الظا『ر

 . ﾇؤنث الظا『رﾄمع ا عظمهمكم الظا『ر لمبتدأكضع اﾆر ل

 

 
 

48

49

50

51

るحΑالصحるبゅاإج るطئゅالخるبゅاإج

ュشكلرق(≒)るمゅالعるضحالنسبヱΑ
 لخبرالمبتدأالظゅهر



 

ヱヵΑ 

 

% من ْٗكما أٌف    من صعوات x خر اﾇبتدأ الظا『ر يعانوفا  》ماذجال% من أفراد ُٓإف نسبة 
 .  في』ت يعانوف من صعوا 》ماذجالأفراد 

 اﾆر للمبتدأ اﾇضمر سبةنيوضح  (ٕجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ اﾇيمر رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ خر ﾄمع اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمر ُ
 %َٓ %َٓ َُ َُ خر للمؤنث اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر ِ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ خر ﾄمع اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر  ّ

    

% ّٓحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعطاب لدل اﾆر للمبتدأ اﾇيمر  نسبةَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ 
اﾇؤنث للمبتدأ % َٓ، ككذلك  كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمريقدركف على فقط 

ك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر % فقط ُٓك اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر
 للمبتدأ اﾇيمر.كضع اﾆر x  من صعوات يعانوفمعظمهم 
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من أفراد فقط  % ّّ،كما أف x خر اﾇبتدأ اﾇيمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ٕٔإف نسبة 
 .  』ﾒدكف صعوبة فيا  》ماذجال

 النعت سبةنيوضح  (ٖجدول رقم )

اإجابة  أنواع ال》عت رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ل》عت اﾇذكرا ُ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ل》عت اﾇؤنثا ِ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ل》عت اﾇرفوعا ّ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ ل》عت اﾇ》صوبا ْ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ل》عت اجركرا ٓ

 

يقدركف  % فقطّٓحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعلدل طاب  ال》عت نسبةَ ّاﾄدكؿ ُيصف 『ذا 
كضع ال》عت اﾇؤنث % فقط يقدركف على ّٓ، ككذلك  كضع ال》عت اﾇذكر للم》عوت اﾇذكرعلى 

فقط  % َّ، كل》عت اﾇرفوع للم》عوت اﾇرفوع اكضع يقدركف على  فقط %ّٓ، ك للم》عوت اﾇؤنث
ل》عت اجركر اكضع يقدركف على فقط % ّٓ، كللم》عوت اﾇ》صوب اﾇ》صوب ل》عتا كضع يقدركف على

 يقعوف x اأخطاء x كضع ال》عت.، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم  للم》عوت اجركر

 

 



 

ヱヵΓ 

 

% فقط من أفراد ّْكما أٌف    من صعوات x ال》عت يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٔٔإف نسبة 
 .  ت في』يعانوف من صعواا  》ماذجال

 الفاعل سبةنيوضح  (ٗجدول رقم )

فواعل من اأﾃاء اﾇعربة  رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا ُٓ ٓ ٕٓ% ِٓ% 
 ﾀ ُْ ٔ 70% 30%ع اﾇذكر السا| ّ
 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ السا| ﾀع اﾇؤنث ْ

اﾇستول طاب لدل استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى  نسبةَ ْيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% يقدركف ٕٓ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة فاعايقدركف على % ٓٔحيث يتيح أف  الرابع
، ككذلك  اﾇذكر السا| فاعااستخداـ ﾀع % يقدركف على َٕ، ككذلك  استخداـ اﾇثｲ فاعاعلى 
يواجهوف صعوبة  همبعي، ك『ذا  إشارة إ{ أف  استخداـ ﾀع اﾇؤنث السا| فاعا% يقدركف على ٓٓ
x  اءﾃمسة استخداـ اأﾆؤنث السا|معظمهم ك فاعان اﾇع اﾀ  فاعان. 

 

     

        

0 20 40 60 80

るحΑالصحるبゅاإج

るطئゅالخるبゅاإج

ュشكلرق(√)るمゅالعるضحالنسبヱΑ
 لヤفゅعل



 

ヱヶヰ 

 

من أفراد فقط  % ّْ،كما أف  ا يقعوف x اأخطاء x الفاعل 》ماذجال% من أفراد ٔٔإف نسبة 
 .  يقعوف x اأخطاء في』 》ماذجال

 به اﾇفعول سبةنيوضح  (٘جدول رقم )

ل من اأﾃاء اﾇعربة يمفاع رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا َُ َُ َٓ% َٓ% 
 %َٓ %َٓ َُ َُ ﾀع اﾇذكر السا| ّ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ

 

اﾇستول طاب لدل لى ياستخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية مفاع نسبةَ ٓيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇثｲ % َٓ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة مفعوان يقدركف على فقط % ْٓحيث يتيح أف  الرابع

 ﾀع اﾇؤنث السا| مفعوان فقط % ّٓ، ككذلك  فقط ﾀع اﾇذكر السا| مفعوان % َٓ، ككذلك  مفعوان 
اﾆمسة كﾀع اﾇؤنث السا| استخداـ اأﾃاء يعانوف من صعوات x  معظمهم ، ك『ذا  إشارة إ{ أف

 .كنصفهم اﾇثｲ كﾀع اﾇذكر السا| مفاعيلى  لى يمفاع
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من أفراد فقط  % ْٓ،كما أف  ب』 يقعوف x اأخطاء x اﾇفعوؿ 》ماذجال% من أفراد ٓٓإف نسبة 
 .  ا يقعوف x اأخطاء في』 》ماذجال

 العدد سبةنيوضح  (ٙجدول رقم )

اإجابة  اأعداد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

العدد "من ثاثة إ{ عشرة"  ُ
 للمعدكد اﾇذكر 

ُٓ ٓ ٕٓ% ِٓ% 

العدد "من ثاثة إ{ عشرة"  ِ
 للمعدكد اﾇؤنث 

ُٓ ٓ ٕٓ% ِٓ% 

العدد "أحد عشر كاث》ا  ّ
 عشر"للمعدكد اﾇذكر 

ٔ ُْ َّ% َٕ% 

العدد "أحد عشر كاث》ا  ْ
 عشر"للمعدكد اﾇؤنث 

ٓ ُٓ ِٓ% ٕٓ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٓ
تسعة عشر" للمعدكد 

 اﾇذكر 

ٕ ُّ ّٓ% ٔٓ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٔ
تسعة عشر" للمعدكد 

 اﾇؤنث 

ِ ُٖ َُ% َٗ% 

         

يستطعوف  % ٕٓحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعطاب لدل  اأعداد نسبةَ ٔيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
العدد  "من  كتابةيستطعوف  فقط % ٕٓ، ككذلك  للمعدكد اﾇذكر العدد "من ثاثة إ{ عشرة" كتابة



 

ヱヶヲ 

 

  العدد "أحد عشر كاث》ا عشر" كتابةيستطعوف  فقط % َّك،  " للمعدكد اﾇؤنث ثاثة إ{ عشرة
 ك، للمعدكد اﾇؤنث " العدد "أحد عشر كاث》ا عشر كتابةيستطعوف  فقط % ِٓ، كللمعدكد اﾇذكر 

فقط % َُكللمعدكد اﾇذكر ،  ثاثة عشر إ{ تسعة عشر" العدد "من كتابةيستطعوف  % فقط ّٓ
ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم العدد "من ثاثة عشر إ{ تسعة عشر" للمعدكد اﾇؤنث ،  كتابةيستطعوف  

 .اﾇؤنثاﾇذكر ك "من ثاثة إ{ عشرة" للمعدكد ماعدا العدد  كتابة اأعدادx  يقعوف x اأخطاء 

 

 

من أفراد  فقط% ِْ،كما أف  اأعدادx  تصعوامن  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٖٓإف نسبة 
 ا يعانوف من صعوات فيها. 》ماذجال

 اأماء اﾇوصولة سبةنيوضح ( ٚجدول رقم )

اإجابة  اأﾃاء اﾇوصولة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ٖ ُِ اﾇفردااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر  ُ
ِ ｲثﾇذكر اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ُْ ٔ َٕ% َّ% 
 %َّ %َٕ ٔ ُْ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر  ّ
 %َّ %َٕ ٔ ُْ ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث اﾇفرد ْ
ٓ ｲثﾇؤنث اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ُِ ٖ َٔ% َْ% 
 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث  ٔ
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ヱヶン 

 

 

% َٔحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعطاب لدل  اأﾃاء اﾇوصولة نسبةَ  ٕاﾄدكؿ ُيبｵ 『ذا 
ﾄمع اﾇذكر % َٕ، ك لمذكر اﾇثｲل% َٕ، ككذلك  مذكر اﾇفردكضع ااسم اﾇوصوؿ لليقدركف على 

  همبعيإشارة إ{ أف  ، ك『ذا ﾄمع اﾇؤنث% ٕٓ، ك لمؤنث اﾇثｲل% َٔ، ك للمؤنث اﾇفرد% َٕ، ك
 .للمذكر اﾇفرد كاﾇؤنث اﾇثｲ اأﾃاء اﾇوصولةكضع x  من صعوات يعانوف

 
  

 
 

 %ٓ.ِّكما أٌف     من صعوات x اأﾃاء اﾇوصولة ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٓ.ٕٔإف نسبة 
 .  هافي تيعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد فقط 

 

 أماء اإشارة للقريب سبةنيوضح ( ٛجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للقريب رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
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ヱヶヴ 

 

 %َِ %َٖ ْ ُٔ اﾇذكر ﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %َّ %َٕ ٔ ُْ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ

 %َٔ %َْ ُِ ٖ لمؤنث اﾇثｲاسم اإشارة ل 
 %َّ %َٕ ٔ ُْ غｴ العاقل اسم اإشارة ﾄمع 

 

% ٖٓحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعطاب لدل  نتيجة أﾃاء اإشارة للقريبَ  ٖيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% َٖ، ك اﾇثｲلاسم اﾇذكر %  ٖٓ، ككذلك  كضع اسم اإشارة لاسم اﾇذكر اﾇفرديقدركف على 
 ، ﾄمع غｴ العاقل% َٕك،  لاسم اﾇؤنث اﾇثｲ% َْ، ك لاسم اﾇؤنث اﾇفرد% َٕ، كﾄمع اﾇذكر 

 للقريب. اﾇؤنث اﾇثｲ اإشارة اسم x  من صعوات يعانوف هممعظمك『ذا إشارة إ{ أف 

                  

من فقط  % ِٖ،كما أف للقريبx أﾃاء اإشارة ﾒدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ِٕإف نسبة 
 .  يهاﾒدكف صعوبة ف 》ماذجالأفراد 

 أماء اإشارة للبعيد سبةنيوضح ( ٜجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للبعيد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ٔ ُْ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
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ヱヶヵ 

 

 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ اﾇذكر ﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %َٖ %َِ ُٔ ْ لمؤنث اﾇثｲاسم اإشارة ل ٓ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ غｴ العاقل اسم اإشارة ﾄمع ٔ

 

% َٕحيث يتيح أف  اﾇستول الرابعطاب لدل  أﾃاء اإشارة للبعيد نسبةَ  ٗيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
% فقط ﾄمع ِٓللمذكر اﾇثｲ ، ك % ٓٔ، ك كضع اسم اإشارة لاسم اﾇذكر اﾇفرديقدركف على 

 ، غｴ العاقلفقط ﾄمع % ّٓك% فقط للمؤنث اﾇث》ىى َِك ،  لمؤنث اﾇفردفقط ل %ِٓاﾇذكر ، ك
اسم اإشارة اﾇذكر كبعيهم x  للبعيد x أﾃاء اإشارة من صعوات يعانوف معظمهمك『ذا إشارة إ{ أف 

ｲثﾇا.  

                  

فقط  % َْ،كما أف x أﾃاء اإشارة للبعيد   يقعوف x اأخطاء 》ماذجال% من أفراد َٔإف نسبة 
 . أﾃاء اإشارة للبعيد x ا يقعوف x اأخطاء 》ماذجالمن أفراد 

 :ي اﾇستوى النحوي امسستوى اﾆنتائج اﾇ خامساً: 

 اﾆر للمبتدأ الظاهر سبةنيوضح  (ٔجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ الظا『ر  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة
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 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ خر للمذكر اﾇفرد الظا『ر ُ
ِ  ｲثﾇالظا『رخر للمذكر ا ُُ ٗ ٓٓ% ْٓ% 
 %ٓٓ %ْٓ ُُ ٗ خر ﾄمع اﾇذكر الظا『ر  ّ
 %َٓ %َٓ َُ َُ خر للمؤنث اﾇفرد الظا『ر ْ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ خر للمؤنث اﾇثｲ الظا『ر ٓ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ خر ﾄمع اﾇؤنث الظا『ر  ٔ

 

حيث يتيح أف  اﾇستول اﾆامس طاب لدلاﾆر للمبتدأ الظا『ر  نسبةَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ  
للمبتدأ اﾇذكر اﾇثｲ % ٓٓ، ككذلك للمبتدأ اﾇذكر اﾇفرد الظا『ر كضع اﾆر يقدركف على % ٓٓ

فقط % َْك % للمبتدأ اﾇؤنث اﾇفرد الظا『رﾄَٓمع اﾇبتدأ اﾇذكر الظا『ر ك% فقط ْٓالظا『ر ك
هم نصف『ذا  إشارة إ{ أف ك  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث الظا『ر فقط  % َّك للمبتدأ اﾇؤنث اﾇثｲ الظا『ر

كمعظمهم  ﾇؤنث اﾇفرد الظا『ركا اﾇثｲ الظا『رك  للمذكر اﾇفرد الظا『ر كضع اﾆرx  من صعوات يعانوف
  .x البقية

 
% فقط من ْٔكما أٌف    من صعوات x خر اﾇبتدأ الظا『ر يعانوف 》ماذجال% من أفراد ْٓإف نسبة 

 .  في』ت يعانوف من صعواا  》ماذجالأفراد 
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ヱヶΑ 

 

 

 

 اﾆر للمبتدأ اﾇضمر سبةنيوضح  (ٕجدول رقم )

اإجابة  خر اﾇبتدأ اﾇيمر رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ خر ﾄمع اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمر ُ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ خر للمؤنث اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر ِ
 %ٓٗ %ٓ ُٗ ُ خر ﾄمع اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر  ّ

 %ّٓحيث يتيح أف  اﾇستول اﾆامس طابلدل اﾆر للمبتدأ اﾇيمر  نسبةَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇؤنث للمبتدأ  فقط %َْ، ككذلك  كضع اﾆر ﾄمع اﾇبتدأ اﾇذكر اﾇخاطب اﾇيمريقدركف على  فقط

معظمهم ك『ذا  إشارة إ{ أف  ،ﾄمع اﾇبتدأ اﾇؤنث اﾇخاطب اﾇيمر % فقط ٓك اﾇفرد اﾇخاطب اﾇيمر
 .للمبتدأ اﾇيمر كضع اﾆرx  من صعوات يعانوف

   

من أفراد  فقط% ِٕ،كما أف x خر اﾇبتدأ اﾇيمر ﾒدكف صعوبة   》ماذجال% من أفراد ّٕإف نسبة 
 .  』ﾒدكف صعوبة فيا  》ماذجال
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れنعヤل 

 

 النعت سبةنيوضح  (ٖجدول رقم )

اإجابة  أنواع ال》عت رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ُِ ٖ ل》عت اﾇذكرا ُ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ ل》عت اﾇؤنثا ِ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ ل》عت اﾇرفوعا ّ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ ل》عت اﾇ》صوبا ْ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ ل》عت اجركرا ٓ

 

 % فقطَْحيث يتيح أف  اﾇستول اﾆامس طابلدل  ال》عت نسبةَ ّ『ذا اﾄدكؿ ُيصف 
كضع ال》عت % فقط يقدركف على َّ، ككذلك  كضع ال》عت اﾇذكر للم》عوت اﾇذكريقدركف على 

% َّ، كل》عت اﾇرفوع للم》عوت اﾇرفوع اكضع يقدركف على  فقط %ُٓ، ك اﾇؤنث للم》عوت اﾇؤنث
ل》عت اكضع يقدركف على فقط % َّ، كللم》عوت اﾇ》صوب ل》عت اﾇ》صوبا كضع يقدركف علىفقط 

 يقعوف x اأخطاء x كضع ال》عت.، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم  اجركر للم》عوت اجركر

 

 

 



 

ヱヶΓ 

 

% فقط من أفراد ِٗكما أٌف    من صعوات x ال》عت يعانوف 》ماذجال% من أفراد ُٕإف نسبة 
 .  ت في』يعانوف من صعواا  》ماذجال

 الفاعل سبةنيوضح  (ٗجدول رقم )

فواعل من اأﾃاء اﾇعربة  رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ َُ َُ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا َُ َُ َٓ% َٓ% 
 %َٓ %َٓ َُ َُ ﾀع اﾇذكر السا| ّ
 %ٕٓ %ِٓ ُٓ ٓ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ

 

اﾇستول  طابلدل استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى  نسبةَ ْيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
اﾇثｲ % َٓ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة فاعايقدركف على % َٓحيث يتيح أف  اﾆامس

، ك『ذا   ﾀع اﾇؤنث السا| فاعافقط % ِٓ، ككذلك  ﾀع اﾇذكر السا| فاعا% َٓ، ككذلك  فاعا
اأﾃاء x بقية  همكنصف ﾀع اﾇؤنث السا| فاعان يقعوف x اأخطاء x استخداـ معظمهم  إشارة إ{ أف

 .اﾇعربة العامات الفرعية فواعلى 
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ヱΑヰ 

 

 》ماذجالمن أفراد  % ْْ،كما أف  يقعوف x اأخطاء x الفاعل 》ماذجال% من أفراد ٔٓإف نسبة 
 .  يقعوف x اأخطاء في』

 به اﾇفعول سبةنيوضح  (٘جدول رقم )

ل من اأﾃاء اﾇعربة يمفاع رقم
 العامات الفرعية

اإجابة 
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ اأﾃاء اﾆمسة ُ
ِ ｲثﾇا ٔ ُْ َّ% َٕ% 
 %َٕ %َّ ُْ ٔ السا|ﾀع اﾇذكر  ّ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ ﾀع اﾇؤنث السا| ْ

 

اﾇستول  طابلدل لى ياستخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات الفرعية مفاع نسبةَ ٓيوضح 『ذا اﾄدكؿ ُ
% َّ، ككذلك  استخداـ اأﾃاء اﾆمسة مفعوان يقدركف على فقط % ّٓحيث يتيح أف  اﾆامس
ﾀع اﾇؤنث فقط % ّٓ، ككذلك  فقط ﾀع اﾇذكر السا| مفعوان % َّ، ككذلك  اﾇثｲ مفعوان فقط 

يعانوف من صعوات x استخداـ اأﾃاء اﾇعربة العامات  هممعظم، ك『ذا  إشارة إ{ أف  السا| مفعوان 
 لى.يالفرعية مفاع
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ヱΑヱ 

 

من فقط  % ٓ.ِّ،كما أف  ب』 يقعوف x اأخطاء x اﾇفعوؿ 》ماذجال% من أفراد ٓ.ٕٔإف نسبة 
 .  ا يقعوف x اأخطاء في』 》ماذجالأفراد 

 العدد سبةنيوضح  (ٙجدول رقم )

اإجابة  اأعداد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

العدد "من ثاثة إ{  ُ
 عشرة" للمعدكد اﾇذكر 

ٕ ُّ ّٓ% ٔٓ% 

العدد "من ثاثة إ{  ِ
 عشرة" للمعدكد اﾇؤنث 

ٗ ُُ ْٓ% ٓٓ% 

العدد "أحد عشر كاث》ا  ّ
 عشر"للمعدكد اﾇذكر 

ُٓ ٓ ٕٓ% ِٓ% 

العدد "أحد عشر كاث》ا  ْ
 عشر"للمعدكد اﾇؤنث 

ْ ُٔ َِ% َٖ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٓ
تسعة عشر" للمعدكد 

 اﾇذكر 

ٗ ُُ ْٓ% ٓٓ% 

العدد "من ثاثة عشر إ{  ٔ
تسعة عشر" للمعدكد 

 اﾇؤنث 

ِ ُٖ َُ% َٗ% 

 فقط %ّٓحيث يتيح أف  اﾇستول اﾆامس طابلدل  اأعداد نبةَ ٔيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ        
 كتابةيستطعوف  فقط % ْٓ، ككذلك  للمعدكد اﾇذكر العدد "من ثاثة إ{ عشرة" كتابةيستطعوف  

  العدد "أحد عشر كاث》ا عشر" كتابة% يستطعوف  ٕٓك،  " للمعدكد اﾇؤنث عشرةالعدد  "من ثاثة إ{ 
 ك، للمعدكد اﾇؤنث " العدد "أحد عشر كاث》ا عشر كتابةيستطعوف  فقط % َِ، كللمعدكد اﾇذكر 



 

ヱΑヲ 

 

% فقط َُالعدد  "من ثاثة عشر إ{ تسعة  عشر" للمعدكد اﾇذكر ، ك  كتابةيستطعوف  % فقط ْٓ
ك『ذا  إشارة إ{ أف معظمهم ، عدد "من ثاثة عشر إ{ تسعة  عشر" للمعدكد اﾇؤنث ال كتابةيستطعوف  

  .العدد "أحد عشر كاث》ا عشر"للمعدكد اﾇذكرماعدا  كتابة اأعدادx  يقعوف x اأخطاء 

 

 

 

 

 

من أفراد فقط % ّٖ،كما أف  اأعدادx  تصعوامن  يعانوف 》ماذجال% من أفراد ِٔإف نسبة 
 ا يعانوف من صعوات فيها. 》ماذجال

 اأماء اﾇوصولة سبةنيوضح ( ٚجدول رقم )

اإجابة  اأﾃاء اﾇوصولة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر اﾇفرد ُ
ِ ｲثﾇذكر اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ُٕ ّ ٖٓ% ُٓ% 
 %َّ %َٕ ٔ ُْ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇذكر  ّ
 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث اﾇفرد ْ
ٓ ｲثﾇؤنث اﾇوصوؿ اﾇااسم ا ُُ ٗ ٓٓ% ْٓ% 
 %َّ %َٕ ٔ ُْ اﾄمع -ااسم اﾇوصوؿ اﾇؤنث  ٔ
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% ٓٓحيث يتيح أف  اﾇستول اﾆامس طابلدل  اأﾃاء اﾇوصولة نسبةَ  ٕيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
ﾄمع اﾇذكر % َٕ، ك للمذكر اﾇثｲ%  ٖٓ، ككذلك  لمذكر اﾇفردكضع ااسم اﾇوصوؿ ليقدركف على 

، ك『ذا  إشارة إ{ أف  ﾄمع اﾇؤنث% َٕ، ك مؤنث اﾇثｲلل% ٓٓ، ك للمؤنث اﾇفرد% ٓٓ، ك
 .للمذكر اﾇفرد كاﾇؤنث اﾇفرد كاﾇؤنث اﾇثｲ اأﾃاء اﾇوصولة استخداـمن  صعوات x  وفعانيهم نصف

  

     
 فقط %ّٓكما أٌف     من صعوات x اأﾃاء اﾇوصولة ا يعانوف 》ماذجال% من أفراد ٓٔإف نسبة 
 .  هافي تيعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد 

 أماء اإشارة للقريب سبةنيوضح ( ٛجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للقريب رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %َّ %َٕ ٔ ُْ اﾇذكرﾄمع اسم اإشارة  ّ
 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ لمؤنث اﾇثｲاسم اإشارة ل ٓ
 %َْ %َٔ ٖ ُِ غｴ العاقل ﾄمعاسم اإشارة  ٔ
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حيث يتيح أف  اﾆامس اﾇستول طابلدل  أﾃاء اإشارة للقريب نسبةَ  ٖيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
ﾄمع % َٕ، ك لمذكر اﾇثｲل%  ٖٓ، ككذلك  لمذكر اﾇفردع اسم اإشارة لكضيقدركف على % ٖٓ

مع اﾇؤنث ، ك『ذا إشارة % ﾄَٔك ،  مؤنث اﾇثｲللفقط  % َْ، ك للمؤنث اﾇفرد% ٕٓ، كاﾇذكر 
 .عاقلالﾄمع غｴ بعيهم ك  اﾇثｲ لمؤنثل x كضع اسم اإشارة من صعوات يعانوف هممعظمإ{ أف 

                    

من فقط  % ُّ،كما أف للقريبx أﾃاء اإشارة ﾒدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ٗٔإف نسبة 
 .يهاﾒدكف صعوبة ف 》ماذجالأفراد 

 أماء اإشارة للبعيد سبةنيوضح ( ٜجدول رقم )

اإجابة  أﾃاء اإشارة للبعيد رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ لمذكر اﾇفرداسم اإشارة ل ُ
 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ لمذكر اﾇثｲاسم اإشارة ل ِ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ اﾇذكر  ﾄمعاسم اإشارة  ّ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ لمؤنث اﾇفرداسم اإشارة ل ْ
 %َٕ %َّ ُْ ٔ لمؤنث اﾇثｲاسم اإشارة ل ٓ
 %ٓٔ %ّٓ ُّ ٕ غｴ العاقل ﾄمعاسم اإشارة  ٔ
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√∝%∽√%

ュشكلرق(≒)るجΑضحنتヱΑ
المستヱىالنحヵヱلدىالصفاأヱل

ヵヱنゅالث

ゆاヱالص ほطゅالخ

% ٕٓحيث يتيح أف  اﾇستول اﾆامس طابلدل  أﾃاء اإشارة للبعيد نسبةَ  ٗيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
فقط ﾄمع % َُ، ك للمذكر اﾇثｲ%  ٓٔ، ككذلك  كضع اسم اإشارة للمذكر اﾇفرديقدركف على 

ك『ذا  % فقط ﾄمع اﾇؤنث، ّٓك،  فقط للمؤنث اﾇثｲ% َّ، ك فقط للمؤنث اﾇفرد% َُ، كاﾇذكر 
 . للبعيدx أﾃاء اإشارة  من صعوات هم يعانوفمعظمإشارة إ{ أف 

                   
 % ٓ.ّٕ،كما أف x أﾃاء اإشارة للبعيد   يقعوف x اأخطاء 》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٔإف نسبة 

 .  أﾃاء اإشارة للبعيد x ا يقعوف x اأخطاء 》ماذجالمن أفراد فقط 

 : نحويالنتائج التقاربية ي اﾇستوى ال سادساً:

لدل طاب اﾇرحلة الثانوية اﾇدرسة  》حومإ{ التعرؼ على اﾇستول ال بحثاﾇ اهدؼ 『ذي     
ﾇامس بكلية الدراسات اإسامية اﾆستول الرابع كاﾇلديف ، كيقدـ االعربية اإسامية كطاب ا

ﾇتوصل بحث『ذا ا ｰضوء عملية اإجابة عن أسئلة الدراسة، ككانت  تعرض ال》تائج ال x إليها
 : على ال》حو التا‾

 ؟ ي اﾇستوى النحوي من صعواتطاب اﾇالديف  عا｣ي: هل لثالثاالسؤال نتيجة 

 نتيجة الصف اأول الثانوي:َ أ
الصف  ماذج% من ْٓ إ{  》حوماﾇستول النسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ُ

    .فقط %ْٔ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كمااأكؿ الثانوم 
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≪∝%

ュى(≫)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅالثヶنゅلدىالصفالثヵヱالنح

ゆاヱالص ほالخط

≫∽%

∝∽%

ュى(≪)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅلثالثゅلدىالصفالثヵヱالنح

ゆاヱالص ほالخط

 الصف الثا｣ الثانوي:نتيجة َ ب

 ماذجمن  فقط% ِٔ إ{  》حوماﾇستول النسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ِ
    %.ْٕ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالصف الثا｣ الثانوم 

 

 

 

 

 

 

  :نتيجة الصف الثالث الثانويَ ج
الصف  ماذج% من ٓٔ إ{  》حوماﾇستول النسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ّ

    .فقط %ّٓ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالثالث الثانوم 
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∽≒%√∬%

ュى(√)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
النحヵヱلدىالمستヱىالرابع

ゆاヱالص ほالخط

√∽%∽∽%

ュى(∼)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
النحヵヱلدىالمستヱىالخゅمس

ゆاヱالص ほالخط

  :نتيجة اﾇستوى الرابع د(

 ماذجمن  فقط% ْٗ إ{  》حوماﾇستول النسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ْ
    %.ُٓ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كمااﾇستول الرابع 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة اﾇستوى اﾆامس:َ ق
اﾇستول  ماذج% من ٓٓ إ{ 》حوم اﾇستول النسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ٓ

  .فقط %ْٓ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كمااﾆامس 

  

 

 

 

 

 

 



 

ヱΑΒ 

 

: لنحوي: مناقشة النتائج ي اﾇستوى اسابعاً   

ية لدل طاب الصف 》حو من خاؿ الدراسة اﾇيدانية حوؿ اأخطاء ال ت إليهاال》تيجة الｰ توٌصل     
مس بكلية اأكؿ الثانوم كالثا｣ الثانوم كالثالث الثانوم اﾇدرسة العربية اإسامية كاﾇستول الرابع كاﾆا

ية x  》حو اأخطاء الx يقعوف  الدراسات اإسامية أف معظم الطاب غｴ الصف الثا｣ الثانوم
 كالعدد كأﾃاء اإشارة ب』 اﾇبتدأ كاﾆر كال》عت كالفاعل كاﾇفعوؿم كخطااهم بشكل كاسع x كتااه
ية x القياا اﾇذكوة أعا《 يرجع إ{ عدة 》حو ، إف كقوع  『ؤاء الطاب x 『ذ《 اأخطاء ال للبعيد

 كيليها حلوؿ. أسباب
 امناً: أسباب اأخطاء النحوية وحلوﾈا:

 :النحويةأسباب اأخطاء  -

َُ  ｵائم لتعليم علم ال》حو للطاب ال》اطقﾇقرر الدراسي اﾇكثف كعدـ كجود اﾇقرر اﾇإتباع ا
 بغｴ اللغة العربية.

 .x مادة ال》حولقلة التطبيقات كالتدريبات الｰ يعطيها اﾇعلموف للطاب  َِ

 اﾇكلفｵ ها . ال》حوية عدـ ا『تماـ الطاب أداء الواجبات َّ

حوؿ اﾇبتدأ كاﾆر اإضافية ال》حوية عدـ ا『تماـ الطاب اﾇمارسة x كتابة التدريبات  َْ
  .للبعيد كالعدد كأﾃاء اإشارة ب』 كال》عت كالفاعل كاﾇفعوؿ

 
 :يةنحو اأخطاء ال حلول -

 . للطاب اﾇراحل اﾇذكورة لتعليم علم ال》حوتقرير اﾇقرر الدراسي اﾇائم  َُ

 عقب كل درس . ال》حوية كالتدريبات اإكثار من التطبيقات َِ

 ربط الدركس ببعيها . َّ

ع》دما يريد مدرس مادة ال》حو أف ييدٌرس  : اا『تماـ أسلوب التدرج أث》اء تعليم ال》حو مثا َْ
ال》عت اﾇفرد v اﾇثv  v v ｲ اﾇؤنث..." ال》عت " أكا ﾒب علي』 أف ييفٌهم ال》عت اﾇذكر 

 ...إ}ك『كذا اﾄمع ،

 التكلم اللغة العربية.تطبيق القواعد ال》حوية x اب على تشجيع الط َٓ



 

ヱΑΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 (مائي: )اﾇستوى اإرابعالفصل ال

   

 .مزة الوصل ومزة القطعاﾇبحث اأول:     

  .اﾇبحث الثا｣: كتابة اﾈمزة    

 .عامات الرقيم: لثاﾇبحث الثا    

 حليل اأخطاء اإمائية. : رابعاﾇبحث ال    

     ﾆبحث اﾇامساﾇومناقشتها. ستوى اإمائي: عرض نتائج ا 

 

 



 

ヱΒヰ 

 

 رابعالفصل ال

 مائياﾇستوى اإمفهوم 

مفهـو اإماء : 『و رسم الكلمات العربية عن طريق التصوير اﾆطي لأصوات اﾇ》طوقة برموز تتيح     
، كنرل أف اإماء  للقارئ أف يعيد نطقها تبعان لصورها اأك{ ، كفق قواعد مرعٌية كصفها علماء اللغة

لف》ية ، كاﾆرات اﾇتوافرة لدل عملية معقدة كصعبة تتطلب تيافر ﾀلة من القدرات كاﾇهارات الذ『》ية كا
   ُ.الفرد ، ｾك》ي』 من تقد｢ ال》موذج الصحيح للوحدات اللغوية

 القطعومزة  الوصلمزة  :اﾇبحث اأول

 : أواً : مزة الوصل

ﾃٌو『ا  )) مزة ُُ أكجدكابساكن ، كا يقفوف على متحرؾ ، فقد  وفئيبتدأف العرب x لغتهم ا ｺا      
     .sا ، جلبت مزة الوصل ليسهل نطقها على اللساف العرﾈكجدت كلمة ساكن أك ｯمزة الوصل ، فم

 كمزة الوصل مزة ترسم ألفا غｴ مهموزة ، كيؤتى ها للتوصل إ{ ال》طق الساكن.

  :مواقع مزة الوصل

 اﾅروف: .ٔ

ﾀيع اﾅركؼ الｰ تبتدئ همزة مزها مزة قطع ، عدا حرؼ كاحد ، ك『و ُأؿَ الｰ للتعريف ، أك 
 ، فهمزت』 مزة كصل ، مثل : ه ، العلم ، الذم.الزائدة 

 اأفعال: .ٕ

: x تبتدئ همزة مزها مزة كصل ، كتقع ｰأغلب اأفعاؿ ال 

 اٍكتيٍب ، صيغة اأمر من شرب ككتب.أمر الفعل الثاثي ، مثل : اٍشرىٍب ،  -أ 

 ماسي ، مثل : انٍػتىصىرى ، اٍستىمىعى ، اٍنطىلىقى .ﾆماضي الفعل ا -ب 

 أمر الفعل اﾆماسي ، مثل : انٍػتىًصٍر ، اٍستىًمٍع ، اٍنطىًلٍق. -ج 

                                                           

.ُٓٗ – ُْٗفهد خليل زائد ،اﾇرجع السابق ، ص   1  



 

ヱΒヱ 

 

 مصدر الفعل اﾆماسي ، مثل : اٍنًتصىار ، اسًتمىاع ، اٍنًطاؽ.  -د 

 مثل : اٍستٍغفىرى ، اٍستىٍكمىلى.ماضي الفعل السداسي ،  – ق

 أمر الفعل السداسي ، مثل : اٍستٍغًفٍر ، اٍستىٍكًمٍل. –ك 

 ُمصدر الفعل السداسي ، مثل : اٍستٍغفىار ، اٍستىٍكمىاؿ. –ز 

 انياً : مزة القطع:

مزة القطع مزة أصلية تكتب كت》طق x أكؿ الكاـ ككصل』 ، فإذا كانت ميمومةن أك مفتوحةن       
 كيتبت فوؽ األف قطعة 『كذا : ُءَ أما إذا كانت مكسورة فتكتب ｼت』.

 ، كمن أ『م مواقعها ما يلي : مواقع مزة القطع

 x اأفعاؿ الثاثية ، مثل : أتى ، أمر ، أخذ. -ُ

 x ماضي الفعل الراعي ، مثل : أحسنى ، أكحى. -ِ

 x أمر الفعل الراعي ، مثل : أٍحًسٍن ، أٍنًصٍت. -ّ

 عل الراعي ، مثل : إحساف ، إكراـ.x مصدر الف -ْ

 أﾀل. :x كل كلمة على كزف : أفعل : ﾎو  -ٓ

 x اﾇيارع للمتكلم ، ﾎو : أيحًسني ، أيعًلمي. -ٔ

 بعض اليمائر ، مثل : إاؾ. -ٕ

 ، ﾎو : أﾁد ، أكـر ، أيوب.كل اسم مبدكء همزة  -ٖ

 ِأما ، إف ، إ{ ...إ}.كل اﾅركؼ كاأدكات اﾇبدكءة همزة ، ما عدا ُأؿ التعريفَ ﾎو:  -ٗ

 

 كتابة اﾈمزة :اﾇبحث الثا｣

                                                           

.ُّٔ – ُِٔـَ،  ص ََِّ-『ػ ُِّْ، ُب》غازم: دار الكتب الوط》ية، ُ، طامل ي اللغة العربية الشعبد ه د ال》قراط ،   1  

.ُّٔعبد ه د ال》قراط، اﾇرجع السابق ص  2  
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 أوًا : كتابة اﾈمزة على ألف:

 إذا كانت اﾈمزة ساك》ة كما قبلها مفتوح أف الفتح أقول من السكوف ، مثاؿ : أتوف. -ُ

 إذا كانت اﾈمزة مفتوحة كما قبلها ساكن أف الفتح أقول من السكوف ، مثاؿ : نشأة. -ِ

 ُحركتها الفتح مع حركة ما قبلها ، مثاؿ : سأل》ا《.إذا تطابقت  -ّ

 انياً : كتابة اﾈمزة على واو:

 إذا كانت ميمومة كما قبلها حرؼ ساكن صحيح أف اليم أقول من السكوف ، مثاؿ ، مسؤكؿ. -ُ

 إذا كانت ساك》ة كما قبلها حرؼ ميمـو أف اليم أقول من السكوف ، مثاؿ : رؤيتها. -ِ

 قبلها حرؼ ميمـو أف اليم أقول من الفتح ، مثاؿ : فؤاد《 ، سؤاؿ.إذا كانت مفتوحة كما  -ّ

 إذا كانت ميمومة كما قبلها حرؼ مفتوح أف اليم أقول من الفتح ، مثاؿ : يؤمن. -ْ

 ِإذا كانت ميمومة كما قبلها حرؼ مد ساكن ، مثاؿ : التفاؤؿ. -ٓ

 :اءاً : كتابة اﾈمزة على لثا

 بشمائل』. -ساكن ، مثاؿ : بفيائل』  إذا كانت مكسورة كما قبلها حرؼ مد -ُ

 إذا كانت مكسورة كحركة ما قبلها أف الكسر أقول من السكوف ، مثاؿ : اأفئدة. -ِ

 إذا كانت مكسورة كما قبلها السكوف حرؼ مفتوح أف الكسر أقول من الفتح ، مثاؿ : تطمئن. -ّ

 ل.إذا كانت مكسورة بعد حرؼ ميمـو  أف الكسر أقول من اليم ، مثاؿ : سئ -ْ

 فبئس. -『ادان  –إذا كانت ميمومة أك مفتوحة أك ساك》ة كما قبلها مكسوران ، مثاؿ : أ『》ئكم  -ٓ

ٔ- .ｵّإذا تطابقت حركتها الكسر مع حركة ما قبلها ، مثاؿ : ملتجئت 

 

 عامات الرقيم :لثاﾇبحث الثا
                                                           

ـَ،  ُٓٗٗ -『ػ ُُْٓ، طبعة م》قحمة، ُجدة: دار البياف العرs للطباعة كال》شر كالتوزيع، اﾇوّجه ي اإماءنظر : فاطمة ال》جار، ا
.ُٔٔ، كانطر : عبد ه د ال》قراط، اﾇرجع السابق، ص  َُُص   1  

.ُٖٔ- ُٕٔ، كانطر : عبد ه د ال》قراط، اﾇرجع السابق،  ص  ُُٔفاطمة ال》جار: اﾇرجع السابق، ص     2  

.ُٗٔ – ُٖٔ، كانطر : عبد ه د ال》قراط، اﾇرجع السابق ، ص  ُِِفاطمة ال》جار: اﾇرجع السابق، ، ص     3  



 

ヱΒン 

 

『و كضع عامات بｵ أجزاء الكاـ اﾇكتوب لتمييز بعي』 من بعض . كأشهر عامات الｱقيم ،  ميالｱق
 『ي :

 : الفاصلة -ُ

كتكتب 『كذا ُ ، َ كتوضع بｵ اﾄمل أك أجزائها متصلة اﾇعｲ كيقف القارئ قليان ع》د『ا ، 
 مثل : اﾄد 『و العمل الدائم ، ك『و شرط اـز لل》جاح.

 الفاصلة اﾇنقوطة : -ٕ

كتكتب 『كذا ُ ؛ َ كتوضع بｵ اﾄملتｵ اللتｵ تكوف إحداما سببان x اأخرل ، أك مسببة 
ع》ها أك بｵ اﾄمل الطويلة ، كما يقع بعد『ا من كاـ آخر ، كيقف القارئ ع》د『ا كقفة 

 الشباب عماد اأمة ؛ كﾈذا ترعى اأمة شباها. أطوؿ من كقفت』 ع》د الفاصلة ، مثل :
 النقطة : -ٖ

 『كذا ُ . َ كتوضع x هاية الفقرة أك x هاية اﾄملة التامة ، مثل :كتكتب 
 أكصيك بتقول ه ، كشدة اﾅذر م》』.

 النقطتان الرأسيتان : -ٗ

 كتكتب 『كذا ُ : َ كتوضع لتوضيح ما بعد『ا كｾييز《 عما قبل』 ، مثل :
 قاؿ رسوؿ ه : " ايؤمن أحدكم حﾓ ｯب أخي』 ما ﾓب ل》فس』 ".

 ستفهام :عامة اا -٘

 كتكتب 『كذا ُ ؟ َ كتوضع x هاية أسلوب ااستفهاـ ، مثل : 『ل طلع الفجر؟
 عامة التنصيص :القوسان اﾇزدوجان ، أو  -ٙ

 َ كيستعماف ل》قل ﾀلة ب》صها ، مثل :  كتكتب 『كذا ُ "
 ُقاؿ اﾇثل العرs : " خｴ اأمور الوسط ". 

 اإمائية اأخطاءحصر  :رابعاﾇبحث ال

                                                           

مقرر دراسي ﾇرحلة اﾇاجستｴ مناهج البحث ) اللغة العربية (، ، كانطر:  ّٖ - ّٕاﾇرجع السابق، ، ص  ،  نظر : فاطمة ال》جارا 
.ُّّ – ُِٗ، ص ｷامعة اﾇدي》ة العاﾇية ｺاليزا  1  



 

ヱΒヴ 

 

 :لقطعالوصل ومزة ا مزةاأخطاء ي حصر أوا : 

 اأخطاء ي مزة الوصل: -

 أيكتٍب ، إعلٍم.أمر الفعل الثاثي: 
 ك『ذا خطأ كالصواب: اكتب ، اعلم.

 ، إنتصٍر ، إنتصار. إنتصرى ماضي اﾆماسي وأمر  ومصدر : 
 ك『ذا خطأ كالصواب: انتصرى ، انتًصٍر ، انتصار.

 ستقباؿ.إستقًبٍل ، إستقبلى ، إماضي السداسي وأمر  ومصدر : 
 ك『ذا خطأ كالصواب: استقبلى ، استقًبٍل ، استقباؿ.

 اأخطاء ي مزة القطع: -

 ، اًكراـ. كرًـاىكرـى ، اى ماضي الراعي وأمر  ومصدر : 
 ك『ذا خطأ كالصواب: أكرـى ، أكرًـ ، ًإكراـ.

 :اﾈمزةكتابة اأخطاء ي  حصر انياً : 

 اتوف ، تئتوف ، نشئة. :كتابة اﾈمزة على ألفي   اأخطاء -

 .أتوف ، نشأة :وابكالص ك『ذا خطأ 
 مسئولية ، رأية ، رئية ، رءية ، التفاءؿ ، التفائل ، التفاأؿ. :كتابة اﾈمزة على واوي  اأخطاء  -

 مسؤكلية ، رؤية ، التفاؤؿ. :وابكالص ك『ذا خطأ 
. اﾈمزة على اء:اأخطاء ي كتابة  -  يطمًأٌف ، سيًأؿ ، سيًؤؿ ، ًأسى

 ك『ذا خطأ  كالصواب: يطمئن ، سيًئل ، بًٍئس.

 اأخطاء ي عامات الرقيم:حصر الثاً : 

  :( ي اﾄملة ، وضع الفاصلة )ي اأخطاء  -

 ! ك『و مستًحق لراسة الطاب.د ﾉتهده 
 ك『و مستًحق لراسة الطاب. .د ﾉتهده 

 د ﾉتهده، ك『و مستًحق لراسة الطاب. :وابكالص ك『ذا خطأ 



 

ヱΒヵ 

 

  :وضع الفاصلة اﾇنقوطة ) ؛ ( ي اﾄملةي اأخطاء  -

 .أب》اءا: لغة ﾀيع اﾇسلمｵ كﾈذا يدرسها  اللغة العربية
 .أب》اءااللغة العربية لغة ﾀيع اﾇسلمｵ ، كﾈذا يدرسها 
 .أب》اءااللغة العربية لغة ﾀيع اﾇسلمｵ : كﾈذا يدرسها 
 .أب》اءااللغة العربية، لغة ﾀيع اﾇسلمｵ كﾈذا يدرسها 

 ؟أب》اءا اللغة العربية لغة ﾀيع اﾇسلمｵ . كﾈذا يدرسها 
 .أب》اءااللغة العربية لغة ﾀيع اﾇسلمｵ ؛ كﾈذا يدرسها  :وابكالص ك『ذا خطأ 

  :ع النقطة ) . ( ي اﾄملةوضي اأخطاء  -

 ذ『ب ﾊمده إ{ اﾇسجد !
 ذ『ب ﾊمده إ{ اﾇسجد. :وابكالص ك『ذا خطأ 

  : وعامة التنصيص ) : ( ، ) " (  ي اﾄملةｵ الرأسيتｵوضع النقطتي اأخطاء  -

 قاؿ اأستاذي  "ايكوف الطالبي ميهًمان x مذاكرة الدركًس"

 ميهًمان x مذاكرة الدركًس؟قاؿ اأستاذي  ايكوف الطالبي 
 قاؿ اأستاذي . ايكوف الطالبي ميهًمان x مذاكرة الدركًس.

 قاؿ اأستاذي : "ايكوف الطالبي ميهًمان x مذاكرة الدركًس" :وابكالص ك『ذا خطأ 
 
 
 
 
 
 
 

ﾆبحث اﾇامسا: ﾇومناقشتها ستوى اإمائيعرض نتائج ا 



 

ヱΒヶ 

 

         ｱتاخ  ｵكعشرة من الثا｣ الثانوم كعشرة من عشرة من الصف اأكؿ الثانوم ؛  طالبان سبع
الثالث الثانوم من طاب اﾇدرسة العربية اإسامية ، ككذلك عشرين من اﾇستول الرابع كعشرين من 

x اﾇستول إجراء الدراسة اﾇيدانية اﾇستول اﾆامس من طاب كلية الدراسات اإسامية اﾇالديف 
عرض اﾄداكؿ ل ت 》، كقد استع لقطع ك ككتابة اﾈمزة كعامات الｱقيممزة الوصل كمزة ا حوؿ مائياإ

ككانت مائي اأشكاؿ لعرض ال》تائج لكل نوع من أنواع اﾇستول اإ ال》تائج لكل موضوع كما استع》ت
 ال》تيجة كما يلي :

 :مائيي اﾇستوى اإ نتائج الصف اأول الثانويأوًا: 

 القطع مزة و  صلو ال مزة سبةيوضح ن (ٔ)جدول رقم 

اإجابة  القطع كمزة صل و المزة  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ْ ٔ الوصل مزة  ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ القطعمزة  ِ

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف القطع مزة الوصل ك  مزةة سبنَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 يعانوف بعيهمك『ذا  إشارة إ{ أف  ، قطعمزة العلى % َٗككذلك ،  وصلال مزة علىيقدركف % َٔ

 الوصل.مزة x  من صعوات

 



 

ヱΒΑ 

 

       
 

% 25كما أٌف  مزة الوصل كمزة القطع  من صعوات x  يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد 75إف نسبة 
 . مات فيهيعانوف من صعوا 》ماذجالفقط من أفراد 

 كتابة اﾈمزة سبةيوضح ن (ٕجدول رقم )

اإجابة  كتابة اﾈمزة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َِ %َٖ ِ ٖ كتابة اﾈمزة على ألف ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ كتابة اﾈمزة على كاك ِ
 %َِ %َٖ ِ ٖ اﾈمزة على اءكتابة  ّ

% َٖلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف كتابة اﾈمزة  سبةنَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
كتابة على  % َٖكعلى كتابة اﾈمزة على كاك ،  % َٓ، ككذلك كتابة اﾈمزة على ألفيقدركف على  

 .على كاك اﾈمزةكتابة  يستطعوف ا همنصفك『ذا  إشارة إ{ أف  ، اﾈمزة على اء
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من أفراد فقط  % َّ،كما أف كتابة اﾈمزة ﾒ  xدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد َٕف نسبة 
 .  اهكتابت  ﾒدكف صعوبة x 》ماذجال

 عامات الرقيم سبةيوضح ن (ٖجدول رقم )

اإجابة  عامات الｱقيم رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ّ ٕ ُ ، َ الفاصلة ُ
 %ََُ %َ َُ َ ُ ؛ َ الفاصلة اﾇ》قوطة ِ
 %َُ %َٗ ُ ٗ ُ . َ ال》قطة ّ
 %َٔ %َْ ٔ ْ ُ : َ ال》قطتاف الرأسيتاف ْ
 %َِ %َٖ ِ ٖ عامة الت》صيص ُ " َ ٓ
 %َ %ََُ َ َُ ُ ؟ َ عامة ااستفهاـ ٔ

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  عامات الｱقيمة نسبَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
 يستطعوف% َٗ لهم ﾒدكف صعوبة x كتابة الفاصلة اﾇ》قوطة ، ك، كك كتابة الفاصلة يستطعوف% َٕ

كتابة عامة  يستطعوف% َٖ، ككتابة ال》قطتｵ الرأسيتｵ يستطعوف فقط %َْ، ككتابة ال》قطة 
x   صعوبة وفواجهيكلهم ، ك『ذا  إشارة إ{ أف  كتابة عامة ااستفهاـ  يستطعوف% ََُك الت》صيص

 .ال》قطتｵ الرأسيتxｵ كتابة  أغلبيتهمك  قوطةبة الفاصلة اﾇ》اكت
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% فقط من ّٕكما أٌف  عامات الｱقيم  x  صعوبة وفواجهيا  》ماذجال% من أفراد ّٔإف نسبة 
 .  افيه ةوف صعوبواجهي 》ماذجالأفراد 

 ي اﾇستوى اإمائي: الثانوي ثا｣نتائج الصف الانياً: 

 مزة الوصل ومزة القطعيوضح نسبة  (ٔجدول رقم )

اإجابة  القطع كمزة صل و المزة  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %80 %20 8 2 الوصل مزة  ُ
 %َُ %َٗ ُ ٗ القطعمزة  ِ

 أفلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح مزة الوصل كمزة القطع ة سبنَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ 
هم معظمك『ذا  إشارة إ{ أف على مزة القطع % َٗ ككذلك ، مزة الوصلعلى  يقدركففقط % 20

 الوصل.مزة x  من صعوات يعانوف

 



 

ヱΓヰ 

 

   
 

% ْٓكما أٌف  مزة الوصل كمزة القطع  x من صعوات  يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد ٓٓإف نسبة 
 . مات فيهيعانوف من صعوا 》ماذجالمن أفراد 

 كتابة اﾈمزة سبةيوضح ن (ٕجدول رقم )

اإجابة  كتابة اﾈمزة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َُ %َٗ ُ ٗ كتابة اﾈمزة على ألف ُ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ كتابة اﾈمزة على كاك ِ
 %َِ %َٖ ِ ٖ كتابة اﾈمزة على اء ّ

% َٗلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف كتابة اﾈمزة  سبةنَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
كتابة على  % َٖكعلى كتابة اﾈمزة على كاك ،  % َٓ، ككذلك كتابة اﾈمزة على ألفيقدركف على  

 .على كاك كتابة اﾈمزة دكف صعوبة ﾒx همنصفك『ذا  إشارة إ{ أف  ، اﾈمزة على اء
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من أفراد فقط  % ِٕ،كما أف كتابة اﾈمزة ﾒ  xدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ّٕإف نسبة 
 .  اهكتابت  ﾒدكف صعوبة x 》ماذجال

 عامات الرقيم سبةيوضح ن (ٖجدول رقم )

اإجابة  عامات الｱقيم رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َّ %َٕ ِ ٖ الفاصلة ُ ، َ ُ
 %ََُ %َ َُ َ الفاصلة اﾇ》قوطة ُ ؛ َ ِ
 %َُ %َٗ ُ ٗ ال》قطة ُ . َ ّ
 %َٔ %َْ ٕ ّ ال》قطتاف الرأسيتاف ُ : َ ْ
 %َِ %َٖ ِ ٖ عامة الت》صيص ُ " َ ٓ
 %َ %ََُ َ َُ ُ ؟ َعامة ااستفهاـ  ٔ

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  عامات الｱقيمة نسبَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
 يستطعوف% َٗ لهم ﾒدكف صعوبة x كتابة الفاصلة اﾇ》قوطة ، ك، كك كتابة الفاصلة يستطعوف% َٖ

كتابة عامة  يستطعوف% َٖ، ككتابة ال》قطتｵ الرأسيتｵ يستطعوف فقط %َّ، ككتابة ال》قطة 
x   يواجهوف صعوبة كلهم  ، ك『ذا  إشارة إ{ أفكتابة عامة ااستفهاـ  يستطعوف% ََُك الت》صيص

 .ال》قطتｵ الرأسيتx ｵ كتابة أغلبيتهمك  وطةبة الفاصلة اﾇ》قاكت
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% فقط من أفراد ّٕكما أٌف  عامات الｱقيم  x  صعوبة وفواجهيا  》ماذجال% من أفراد ّٔإف نسبة 
 .  افيه ةوف صعوبواجهي 》ماذجال

 ي اﾇستوى اإمائي: الثانوي ثالثنتائج الصف الالثاً: 

 مزة الوصل ومزة القطعيوضح نسبة  (ٔجدول رقم )

اإجابة  القطع كمزة صل و المزة  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َْ %َٔ ْ ٔ الوصل مزة  ُ
 %َّ %َٕ ّ ٕ القطعمزة  ِ

 

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح مزة الوصل كمزة القطع ة سبنَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
هم بعيك『ذا  إشارة إ{ أف  ، لقطعمزة اعلى % َٕككذلك  ، على مزة الوصل يقدركف%  َٔأف

 الوصل.مزة x  من صعوات يعانوف

 



 

ヱΓン 

 

         
 

% ّٓكما أٌف   القطعمزة ك  مزة الوصلمن صعوات x  يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد ٓٔإف نسبة 
 .  مات فيهيعانوف من صعوا 》ماذجالفقط من أفراد 

 كتابة اﾈمزة سبةيوضح ن (ٕجدول رقم )

اإجابة  كتابة اﾈمزة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
 اإجابة
 اﾆاطئة

 %َِ %َٖ ِ ٖ كتابة اﾈمزة على ألف ُ
 %َّ %َٕ ّ ٕ كتابة اﾈمزة على كاك ِ
 %َِ %َٖ ِ ٖ كتابة اﾈمزة على اء ّ

% َٖلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف كتابة اﾈمزة  سبةنَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
كتابة على  % َٖكعلى كتابة اﾈمزة على كاك ،  % َٕ، ككذلك كتابة اﾈمزة على ألفيقدركف على  

 كتابة اﾈمزة. يستطعوفمعظمهم ك『ذا  إشارة إ{ أف  ، اﾈمزة على اء
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من أفراد فقط  % ِّ،كما أف كتابة اﾈمزة ﾒ  xدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ٕٕإف نسبة 
 .  اهكتابت  ﾒدكف صعوبة x 》ماذجال

 عامات الرقيم سبةيوضح ن (ٖجدول رقم )

اإجابة  عامات الｱقيم رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٓ %َٓ ٓ ٓ الفاصلة ُ ، َ ُ
 %َٗ %َُ ٗ ُ الفاصلة اﾇ》قوطة ُ ؛ َ ِ
 %َٓ %َٓ ٓ ٓ ال》قطة ُ . َ ّ
 %َٔ %َْ ٔ ْ ال》قطتاف الرأسيتاف ُ : َ ْ
 %َُ %َٗ ُ ٗ عامة الت》صيص ُ " َ ٓ
 %َ %ََُ َ َُ عامة ااستفهاـ ُ ؟ َ ٔ

 

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  عامات الｱقيمة نسبَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
 يستطعوف% َٓ كتابة الفاصلة اﾇ》قوطة ، ك  فقط يستطعوف %َُ، ك كتابة الفاصلة يستطعوف% َٓ

كتابة عامة  يستطعوف% َٗ، ككتابة ال》قطتｵ الرأسيتｵ يستطعوف فقط %َْ، ككتابة ال》قطة 
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 صعوبة وفواجهي، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم كتابة عامة ااستفهاـ  يستطعوف% ََُك الت》صيص
 .كبعيهم x الفاصلة كال》قطة كال》قطتｵ الرأسيتｵ قوطةبة الفاصلة اﾇ》اx كت

 

 

% من أفراد ّْكما أٌف  عامات الｱقيم  x  صعوبة وفواجهيا  》ماذجال% من أفراد ٕٓإف نسبة 
 .  افيه ةصعوب وف واجهي 》ماذجال

 اﾇستوى الرابع ي اﾇستوى اإمائي:نتائج  رابعاً:

 مزة الوصل ومزة القطع سبةيوضح ن (ٔجدول رقم )

اإجابة  القطع كمزة صل و المزة  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ الوصلمزة  ُ
 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ القطعمزة  ِ

 

 أفلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح  كمزة القطع مزة الوصلة سبنَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
هم نصفك『ذا  إشارة إ{ أف  ،على مزة القطع % ٖٓ ككذلك،  مزة الوصلعلى  يقدركف%  ٓٓ

 الوصل.ة مز x  من صعوات يعانوف

 



 

ヱΓヶ 

 

 
 

% َّكما أٌف   كمزة القطع مزة الوصلمن صعوات x  يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 .  مات فيهيعانوف من صعوا 》ماذجالفقط من أفراد 

 كتابة اﾈمزة سبةيوضح ن (ٕجدول رقم )

اإجابة  كتابة اﾈمزة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ّٓ %ٓٔ ٓ ُٓ كتابة اﾈمزة على ألف ُ
 %َْ %َٔ ٖ ُِ كتابة اﾈمزة على كاك ِ
 %َُ %َٗ ِ ُٖ كتابة اﾈمزة على اء ّ

 

% ٓٔلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف كتابة اﾈمزة  سبةنَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
كتابة على  % َٗكعلى كتابة اﾈمزة على كاك ،  % َٔ، ككذلك كتابة اﾈمزة على ألفيقدركف على  

 كتابة اﾈمزة.x   صعوبة  فك دﾒهم بعيك『ذا  إشارة إ{ أف  ، اﾈمزة على اء
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من أفراد فقط  % ِٓ،كما أف كتابة اﾈمزة ﾒ  xدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد ٕٓإف نسبة 
 .  اهكتابت  صعوبة ﾒxدكف  》ماذجال

 عامات الرقيم سبةيوضح ن (ٖجدول رقم )

اإجابة  عامات الｱقيم رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %َٔ %َْ ُِ ٖ الفاصلة ُ ، َ ُ
 %ََُ %َ َِ َ الفاصلة اﾇ》قوطة ُ ؛ َ ِ
 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ ال》قطة ُ . َ ّ
 %ٖٓ %ُٓ ُٕ ّ ال》قطتاف الرأسيتاف ُ : َ ْ
 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ عامة الت》صيص ُ " َ ٓ
 %َُ %َٗ ِ ُٖ عامة ااستفهاـ ُ ؟ َ ٔ

 

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  عامات الｱقيمة نسبَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ٓٔ الفاصلة اﾇ》قوطة ، كلهم ﾒدكف صعوبة x كتابة ، كك كتابة الفاصلة يستطعوففقط % َْ

كتابة  يستطعوف% ٕٓ، ككتابة ال》قطتｵ الرأسيتｵ يستطعوف فقط %ُٓ، ككتابة ال》قطة  يستطعوف
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وف واجهي، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم كتابة عامة ااستفهاـ  يستطعوف% َٗك عامة الت》صيص
 .كبعيهم x ال》قطة الرأسيتｵكال》قطتｵ  قوطةصلة اﾇ》الفاك  الفاصلة بةاx كت صعوبة

 

 

 

 

 

 

من فقط % ٓ.ْٕكما أٌف  عامات الｱقيم  x  ةصعوب وفواجهي 》ماذجال% من أفراد ٓ.ِٓإف نسبة 
 .  افيه ةصعوب وفواجهيا  》ماذجالأفراد 

 اﾇستوى اﾆامس ي اﾇستوى اإمائي:نتائج خامساً: 

 مزة الوصل ومزة القطعيوضح نسبة  (ٔجدول رقم )

اإجابة  القطع مزة ك  صلو المزة  رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ْٓ %ٓٓ ٗ ُُ الوصل مزة  ُ
 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ القطعمزة  ِ

 

 لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف كمزة القطع الوصل مزةة سبنَ ُيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
 هم يعانوفنصفك『ذا  إشارة إ{ أف على مزة القطع % ٖٓكذلك ك  ،مزة الوصلعلى  يقدركف% ٓٓ

 الوصل.مزة x  من صعوات



 

ヱΓΓ 

 

 

    
 

% َّكما أٌف   كمزة القطع مزة الوصلمن صعوات x  يعانوف ا 》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 .  مات فيهيعانوف من صعوا 》ماذجالفقط من أفراد 

 كتابة اﾈمزة سبةيوضح ن (ٕ)جدول رقم 

اإجابة  كتابة اﾈمزة رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ كتابة اﾈمزة على ألف ُ
 %َٓ %َٓ َُ َُ كتابة اﾈمزة على كاك ِ
 %ُٓ %ٖٓ ّ ُٕ كتابة اﾈمزة على اء ّ

 

% ٕٓلدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف كتابة اﾈمزة  سبةنَ ِيبｵ 『ذا اﾄدكؿ ُ
كتابة على  % ٖٓكعلى كتابة اﾈمزة على كاك ،  % َٓ، ككذلك كتابة اﾈمزة على ألفيقدركف على  

 .على كاك x كتابة اﾈمزة ةصعوب كفدﾒهم نصفك『ذا  إشارة إ{ أف  ، اﾈمزة على اء
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من أفراد فقط  % َّ،كما أف كتابة اﾈمزة ﾒ  xدكف صعوبة  ا  》ماذجال% من أفراد َٕإف نسبة 
 .  اهكتابت  ﾒدكف صعوبة x 》ماذجال

 عامات الرقيم سبةيوضح ن (ٖجدول رقم )

اإجابة  عامات الｱقيم رقم
 الصحيحة

اإجابة 
 اﾆاطئة

نسبة 
اإجابة 
 الصحيحة

نسبة 
اإجابة 
 اﾆاطئة

 %ْٓ %ٓٓ ُُ ٗ الفاصلة ُ ، َ ُ
 %َٗ %َُ ُٖ ِ الفاصلة اﾇ》قوطة ُ ؛ َ ِ
 %ِٓ %ٕٓ ٓ ُٓ ال》قطة ُ . َ ّ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ ال》قطتاف الرأسيتاف ُ : َ ْ
 %ّٓ %ٓٔ ٕ ُّ عامة الت》صيص ُ " َ ٓ
 %َٔ %َْ ُِ ٖ عامة ااستفهاـ ُ ؟ َ ٔ

 

لدل طاب الصف اأكؿ الثانوم حيث يتيح أف  عامات الｱقيمة نسبَ ّيصف 『ذا اﾄدكؿ ُ
% ٕٓ ، ك كتابة الفاصلة اﾇ》قوطة يستطعوف% فقط َُ ، ك كتابة الفاصلة يستطعوف% ٓٓ

كتابة  يستطعوف% ٓٔ، ككتابة ال》قطتｵ الرأسيتｵ يستطعوف فقط %َْ، ككتابة ال》قطة  يستطعوف
، ك『ذا  إشارة إ{ أف أغلبيتهم كتابة عامة ااستفهاـ  يستطعوففقط % َْك عامة الت》صيص
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كبعيهم x  كعامة ااستفهاـ كال》قطتｵ الرأسيتｵ الفاصلة اﾇ》قوطةك  الفاصلة بةاx كت ةصعوب وفواجهي
 .عامة الت》صيص

 

 

 

 》ماذجال% من أفراد 46كما أٌف عامات الｱقيم  x  ةصعوب وفواجهي 》ماذجال% من أفراد 54إف نسبة 
 .  افيه ةصعوب وفواجهيا 

 : يمائ: النتائج التقاربية ي اﾇستوى اإ سادساً 

لدل طاب اﾇرحلة الثانوية اﾇدرسة  مائيإ{ التعرؼ على اﾇستول اإ بحثاﾇ اهدؼ 『ذي     
ﾇامس بكلية الدراسات اإسامية اﾆستول الرابع كاﾇلديف ، كيقدـ االعربية اإسامية كطاب ا

ﾇتوصل بحث『ذا ا ｰضوء عملية اإجابة عن أسئلة ا تعرض ال》تائج ال x لدراسة، ككانت إليها
 على ال》حو التا‾:

 ؟اإماءي  مشكات طاب اﾇالديفيواجه  هل: الثالثالسؤال نتيجة 

 نتيجة الصف اأول الثانوي:َ أ
 ماذجمن  فقط% ّّ ي إ{ مائاﾇستول اإنسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ُ

    %.ٕٔ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالصف اأكؿ الثانوم 

 

 



 

ヲヰヲ 

 

∝∵%

≫≫%

ュى(≓)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅلالثヱلدىالصفاأヶاإمائ

ゆاヱالص ほالخط

∝∽%
≫∽%

ュشكلرق(≪)るجΑضحنتヱΑ
ヶنゅلدىالصفالثヶىاإمائヱالمست

ヵヱنゅالث

ゆاヱالص ほالخط

 

 

 

 

 

 

 نتيجة الصف الثا｣ الثانوي: َ ب

 ماذجمن  فقط% ّٓ ي إ{مائاﾇستول اإصعوبة x  واجهوفي نسبة الذين تبلغ -ِ
    %.ٓٔ في』 إ{وف صعوبة واجهيا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالصف الثا｣ الثانوم 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة الصف الثالث الثانوي: َ ج
الصف  ماذجمن  فقط% ّٓ ي إ{ مائاﾇستول اإوف صعوبة x يعاننسبة الذين   تبلغ -ّ

   %.ٓٔ في』 إ{وف صعوبة يعانا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالثالث الثانوم 
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∝∽%

≫∽%

ュى(≪)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
ヵヱنゅلثالثゅلدىالصفالثヶاإمائ

ゆاヱالص ほالخط

∽∬%

√≒%

ュى(√)شكلرقヱالمستるجΑضحنتヱΑ
اإمائヶلدىالمستヱىالرابع

ゆاヱالص ほالخط

  

 

 

 

 

 

  :نتيجة اﾇستوى الرابع د(

اﾇستول  ماذج% من ُْ إ{ مائياﾇستول اإx  يقعوف x اأخطاءنسبة الذين   تبلغ -ْ
   %.ٗٓ في』 إ{ x اأخطاء يقعوفا  الذين  تبلغ نسبة ، كماالرابع 

  

 

 

 

 

 

 

 نتيجة اﾇستوى اﾆامس:َ ق
اﾇستول  ماذج% من ّْ إ{  اإمائياﾇستول نسبة الذين  ﾒدكف صعوبة x  تبلغ -ٓ

  %.ٕٓ في』 إ{ﾒدكف صعوبة ا  الذين  تبلغ نسبة ، كمااﾆامس 
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∽∵%√≫%

ュى(∼)شكلرقヱضحالمستヱΑ
اإمائヶلدىالمستヱىالخゅمس

ゆاヱالص ほالخط

 

 

 

 

 

: يمائإ: مناقشة النتائج ي اﾇستوى ا سابعاً   

ية لدل طاب مائمن خاؿ الدراسة اﾇيدانية حوؿ اأخطاء اإ ا إليه تال》تيجة الｰ توٌصل     
الرابع الصف اأكؿ الثانوم كالثا｣ الثانوم كالثالث الثانوم اﾇدرسة العربية اإسامية كاﾇستول 

بعض الطاب من اﾇستول الرابع كاﾆامس يواجهوف مشكات مس بكلية الدراسات اإسامية أف كاﾆا
يقعوف x بعض اأخطاء  ؛ ككذلك بقية الصفوؼ الثانوية خاصة x عامات الｱقيم؛ x اإماء

اء الطاب x 『ذ《 ، إف كقوع  『ؤ  عامات الｱقيمx x كتابة اﾈمزات كخاصة ية x كتااهم مائاإ
 كيليها حلوؿ.ية x القياا اﾇذكوة أعا《 يرجع إ{ عدة أسباب مائاأخطاء اإ

 
:وحلوﾈا ةيأسباب اأخطاء اإمائامناً:   

 أسباب اأخطاء اإمائية:  -
 .اإماء x اﾇؤسسات التعليمية اﾇذكورة أعا《مادة x  اأميةلقلة  َُ
 .اﾇقاات كقراءة اجات كالكتب العربيةكتابة عدـ ا『تماـ الطاب ب َِ

مزة الوصل كمزة القطع ككتابة اﾈمزة ت》بي』 اﾇدرسｵ ع》دما ﾔطئ الطاب x  عدـ َّ
 كعامات الｱقيم. 

َْ  .َ sستول اإمائي ُ الكتاﾇعدـ إعطاء الفقرات الكتابية للطاب لتقوية ا 
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 اأخطاء اإمائية:حلول  -
 . x اﾇؤسسات التعليمية اﾇذكورةاا『تماـ ｺادة اإماء  َُ
 . اإمائيةاإكثار من التطبيقات  َِ

 . اا『تماـ اإماء x كل الواجبات الفصلية كاﾇ》زية َّ

إاحة الفرص للطاب لكتابة الكلمات اﾇتعلقة اإماء على السبورة ؛ فيختار اﾇدرس  َْ
أمر طالبان أف يكتب   بعض الطاب كأمر『م أف يكتبوا على السبورة ما يقوؿ ، مثا: 

 كلمة "شؤكف" لتدريبهم على كتابة اﾈمزة على الواك، ك『كذا...إ}.

 إجراء اﾇسابقات الصفية بｵ الطاب x اإماء كتشجيعهم. َٓ

 ت》ظيم أنشطة ﾀاعية إمائية بｵ اجموعات من الطاب. َٔ
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 اﾆامة

.نتائج البحث 

.توصيات 
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 خامة البحث
اأخطاء ، كإنｳ ا أدعي أف ما كتبت』 ｼت اﾇوضوع "اﾇتواضعبفيل ه كعون』 أｾمت 『ذا البحث      

" 『و عｵ الكماؿ ، كلكｳ أرجو دراسة ｼليلية -اللغوية الشائعة لدل طاب اﾇرحلة الثانوية x اﾇالديف 
، كx ختاـ 『ذا البحث يسر｣ أف  ﾇن يقرأ『اه سبحان』 كتعا{ أف ﾒعل 『ذا البحث اﾇتواضع مفيدا 

  ك『ي كما يلي :البحث كتوصيات نتائج أ『م ل أسجًٌ 
 نتائج البحث: -

من حيث اﾇفردات  العاقة القوية بｵ اللغة الدفيهية ُاﾇالديفيةَ كالعربيةتوجد من اﾇاحظ أن』  -ُ
 كاﾅركؼ كاﾅرقات كاأرقاـ.

من ماحظة الباحث أف ﾊتول اﾇقررات الدراسية اﾇتبعة للغة العربية للمرحلة الثانوية اﾇدرسة  -ِ
العربية اإسامية كاﾇستول الرابع كاﾆامس ليس مائمان للطاب اﾇالديفيｵ ال》اطقｵ بغｴ اللغة 

 》ظر ﾊ xتول اﾇقررات الدراسية للغة العربية للمراحل اﾇذكورة.العربية ؛ فا بد من إعادة ال

إف معظم طاب اﾇراحل اﾇذكورة يستطعوف أف ي》طقوا اأصوات العربية ب》طق صحيح ؛ أف  -ّ
 نطق بعض اأصوات اﾇالديفية تطابق ل》طق اأصوات العربية.

صرفية x كتااهم كخطااهم من ﾀيع اﾇراحل اﾇذكورة يقعوف x اأخطاء الالطاب أغلب إف  -ْ
.ｴع تكسﾀ ع الكلماتﾀمدكد كﾇقصور كاﾇعتلة كتث》ية اﾇتصريف اأفعاؿ ا x بشكل كاسع 

ﾌا ثبت من الدراسة اﾇيدانية أف أكثر الطاب من اﾇراحل اﾇذكورة غｴ الصف الثا｣ الثانوم    -ٓ
كأﾃاء كالعدد كاﾇعدكد ،  ب』 عوؿيعانوف من صعوات x اﾇبتدأ كاﾆر كال》عت كالفاعل كاﾇف

 اإشارة للبعيد من اﾇستول ال》حوم.

ٔ-   x اإماء ؛خاصة x امس يواجهوف مشكاتﾆستول الرابع كاﾇإف بعض الطاب من ا
عامات يقعوف x بعض اأخطاء x  عامات الｱقيم ؛ ككذلك بقية الصفوؼ الثانوية أييان 

 الｱقيم.

من حيث اﾇستوات اأربع ُالصوu كالصرx كال》حوم اﾇستول اللغوم x ية  اإﾀال ال》سبة  -ٕ
% ا ْٕ% من الطاب يقعوف x اأخطاء كّٓكاإمائيَ لدل الصف اأكؿ الثانوم: 

 يقعوف x اأخطاء.
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ال》سبة اإﾀالية  x اﾇستول اللغوم من حيث اﾇستوات اأربع ُالصوu كالصرx كال》حوم  -ٖ
% ا ّٔ% من الطاب يقعوف x اأخطاء كّٕصف الثا｣ الثانوم: كاإمائيَ لدل ال
 يقعوف x اأخطاء.

من حيث اﾇستوات اأربع ُالصوu كالصرx كال》حوم  ال》سبة اإﾀالية  x اﾇستول اللغوم -ٗ
% ا ّٖ% من الطاب يقعوف x اأخطاء كِٔ:  كاإمائيَ  لدل الصف الثالث الثانوم

 يقعوف x اأخطاء.

ل》سبة اإﾀالية  x اﾇستول اللغوم من حيث اﾇستوات اأربع ُالصوu كالصرx ا -َُ
% ا ْٔ% من الطاب يقعوف x اأخطاء كْٓكال》حوم كاإمائيَ لدل اﾇستول الرابع : 

 يقعوف x اأخطاء.

ُُ-  xكالصر uستوات اأربع ُالصوﾇستول اللغوم من حيث اﾇا x  اليةﾀال》سبة اإ
% من الطاب يقعوف x اأخطاء ٓ.ّٓكاإمائيَ لدل اﾇستول اﾆامس : كال》حوم 

 % ا يقعوف x اأخطاء.ٓ.ْٔك

 :توصيات -

ككضع  ｺزيد من اا『تماـ بشأف تعليم اللغة العربية إدارات اﾇؤسسات التعليميةأكصي   -ُ
؛ أف مائمة ﾇستول الطاب اﾇالديفيｵ ال》اطقｵ بغｴ اللغة العربية متكاملة مقررات

اطقｵ بغｴ اللغة اﾇقررات اﾇتبعة x تعليم اللغة العربية x اﾇؤسسات اﾇذكورة ا ت》اسب ال》
.ｵالديفيﾇكا ｵصريﾇمن اأساتذة ا 》ｴالعربية حسب كجهة نظر الباحث كغ 

x اا『تماـ الشديد اإماء؛ فｴجى تيمｵ اإماء x اﾇقرر الدراسي للمرحلة الثانوية  -ِ
x اﾇدرسة العربية اإسامية كقد قػيٌرًر اإماء x مركز اللغات بكلية الدراسات اإسامية 

 .الفｱة اأخｴة

عقد اﾄلسات ك اللغة العربيية،  دريسقامة الدكرات ﾇعلمي اللغة العربية حوؿ طرؽ تإ -ّ
 رفع اﾇستول اللغوم لدل الطاب.لكاﾇؤｾرات x قيية اللغة العربية 
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اا『تماـ الطاب م》ذ صغر『م ؛ "مرحلة الركضة" حｯ تتعود ألس》تهم x التحدث اللغة  -ْ
العربية؛ فليست اللغة العربية الكتابة كالقراءة فقط؛ كإما 『ي التحدث كما قاؿ اإماـ 

 الشعراكم.  

ا لغة بتشجيع الطاب على تطبيق القواعد اللغوية x كامهم كｼبيبهم x اللغة العربية كأه -ٓ
 القرآف.

اإكثار من التطبيقات كالتدريبات x علـو اللغة العربية عقب كل درس كتصحيحها  -ٔ
 كت》بي』 الطاب أخطاء『م الصرفية كال》حوية كاإمائية.

؛ مثل: إقامة اﾇسابقات x القراءة موعات من الطاببﾉ ｵاللغوية قامة اأنشطة إ -ٕ
 ｴطابة كالتعبﾆسرحيات العكاﾇربية.كإقامة ا 

داخل اللغة العربية  ياإعامالدكر ستعماؿ اللغة العربية x الطابور كااعاات كفتح ا -ٖ
 .ةسليماﾇؤسسات اﾇذكورة كتدريب الطاب x قراءة اجات كاأخبار قراءة 

كنشر x الرامج العربية شاركة الطاب لة لفتح الرامج التلفزيونية اللغة العربية ﾇاﾞاك  -ٗ
 العربية x اﾇالديف. اللغة

َُ- ｸ ٌماعت》اء أكاد『م على أكلياء اأمور  ثﾈ بيوهم كإنشاء بيئة عربية x إاحة ؛ مثان :
 x التلفزيوف. ﾇ》اسبةالفرص ﾇشا『دة اﾇسرحيات العربيية ا
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 اﾇراجعاﾇصادر و قائمة 
 القرآف الكر｢. َُ

    

 

   

 قائمة اﾇصادر واﾇراجع
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 –، دار احياء الｱاث العرsالقا『رة، الطبعة الثانيةأنيس كاآخركف ، اﾇعجم الوسيط ، إبرا『يم   َِ
 ـ.ُِٕٗ

 ـ.ُّٗٗ-دار القلم  الطبعة الثانية، بｴكت،أبو الفتح عثماف ابن جｳ ، سر ص》اعة اإعراب،  َّ

 بｴكت ، طبعة جديدة ، اﾇصرم ، شرح ابن عقيلهاء الدين عبد ه بن عقيل العقيلي اﾈمدا｣  َْ
 .ـُٕٗٗ – اﾇكتبة العصرية ،  ،

 ـ.ُْٔٗ –دار اﾇايｵ ،  بｴكت، الرائد معجم ألفبائي x اللغة كاأعاـ ،جراف مسعود ،  َٓ

 -دار اﾇ》ارة لل》شر كالتوزيع  ،مكة –جدة  ،حسｳ شيخ عثماف ، حق التاكة، طبعة عاشرة َٔ
 ـ . ُْٗٗ

مؤسسة الكتب  ،بｴكت ،الطبعة اأك{د بن أﾁد بن عبد البارم اأ『دؿ ، الكواكب الدرية،  َٕ
 ـ.َُٗٗ –الثقافية 

اﾇدرسة العالية  ،ا『ور -د إدريس العاصم ، الفوائد السلفية على اﾇقدمة اﾄزرية ، اكستاف  َٖ
 .ـَُٗٗ -تجويد القرآف ل

 – دار اﾅديث ، ،القا『رة  ، الطبعة الثانية،  تصريف اأفعاؿاﾇغx ｳ د عبد اﾆالق عييمة ،  َٗ
 ـ. ُٗٗٗ

 .دار اﾅديثالقا『رة ،  ، تصريف اأفعاؿ اللباب مند عبد اﾆالق عييمة ،  ََُ

الطبعة اأك{،  د سعيد بن د اأمｵ الش》قيطي ، ذركة الرمٌية x شرح اآجركمية، َُُ
 ـ .ََِٔ -دار الفكر اﾇعاصر للطباعة كال》شر كالتوزيع   ،ص》عاء

الطبعة اأك{، ﾊمود شاكر ، جامع البياف عن أكيل القرآف اﾇعركؼ تفسｴ الطرم،  َُِ
 sاث العرｱكت، دار إحياء الｴـ.ََُِ –ب 

 -  ﾄ》ة خدمة اللغة العربية ، كراتشي  ، ثانيةالطبعة ال، لغة اﾇسلم،  موسى العراقي َُّ
 ـ . َُُِ

اﾇكتبة  ، بｴكت،الثام》ة كالعشركف، الطبعة الغاييｳ ، جامع الدركس العربيةمصطفى  َُْ
 ـ.ُّٗٗ –العصرية للطباعة كال》شر
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عبد الباسط ﾊمود د اﾈجرسي ، مظا『ر اﾅيارة اإسامية x اﾇالديف م》ذ دخوؿ   َُٓ
- مقدمة x جامعة الزقازيقك『ي رسالة اﾇاجستｴ  –اإساـ حｰ قياـ ال》ظاـ اﾄمهورم 

 ـ.ََِٓ

َُٔ  ،xعارؼ  ،ثام》ةالطبعة العباس حسن ، ال》حو الواﾇـ . ُٕٖٗ -القا『رة، دار ا 

 - ثالثة، بｴكت، مؤسسة الرسالةالطبعة العبد اﾅسｵ القتلى ، اأصوؿ x ال》حو،  َُٕ
 ـ . ُٖٖٗ

 -العربية ،  ل》هيةدار ا ،، بｴكت  الطبعة اأك{عبد《 الراجحي ، التطبيق ال》حوم ،  َُٖ
 .ـََِْ

َُٗ xكت  ، عبد《 الراجحي ، التطبيق الصرｴال》هية العربية  للطباعة كال》شر دار ،ب. 

دار الكتب  ، الطبعة اأك{، ب》غازم،عبد ه د ال》قراط ، الشامل x اللغة العربية ََِ
 ـ.ََِّ -الوط》ية 

مركز  ،ص》عاء ،ك{اأطبعة العبد ه عبد القادر الطويل ، ﾊاضرات x علم الصرؼ،  َُِ
 ـ. ََِٔ -عبادم للدراسات كال》شر 

الطبعة الثالثة، عبد ه بن يوسف اﾄديع ، اﾇ》هاج اﾇختصر x علمي ال》حو كالصرؼ،  َِِ
 ـ.ََِٕ-بريطانيا، مؤسسة الراف 

 نصوص أدبية كتطبيقات ﾎوية، –عبد الواسع أﾁد اﾅمｴم كاآخركف ، اللغة العربية  َِّ
 ـ.ََِْ – مركز اأمｵ لل》شر كالتوزيع الطبعة الثانية، ص》عاء،

جدة، دار البياف العرs للطباعة  ،فاطمة ال》جار، اﾇوج』 x اإماء، طبعة م》قحمة َِْ
 ـ . ُٓٗٗ -كال》شر 

 ، الطبعة اأك{، عماف،فهد خليل زايد ، اأخطاء الشائعة ال》حوية كالصرفية كاإمائية َِٓ
 ـََِٗ –ة لل》شر كالتوزيع،دار اليازكرم العلمي

َِٔ ｵالديفيﾇالديفية  نسيمة د ، تراث اﾇدمة التاريخ كاللغة اﾆ ركز القوميﾇالديف، اﾇا،– 
ََِِ 
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َِٕ  ｴية العربية الليبية ، التعبｴ』ماﾄية اﾇعية الدعوة اإسامية العاﾀ كتاب م》شور من ًقبل
 .كمبادئ قواعد اللغة للمرحلة اأك{

اﾇدي》ة العاﾇية ة جامعكتاب اﾇقرر ﾇرحلة اﾇاجستx  ｴ ،  ُاللغة العربيةَم》ا『ج البحث  َِٖ
 .ｺاليزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ヲヱヴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الدراسة اﾇيدانية ي اﾇدرسة العربية اإسامية اﾇالديف: اﾇوافقة على ٔملحق رقم   

 

     

 اﾇاحق

 : اﾇوافقة على الدراسة اﾇيدانية ي اﾇدرسة العربية    ٔملحق رقم    

 اإسامية اﾇالديف                         

 : اﾇوافقة على الدراسة اﾇيدانية ي كلية الدراسات  ٕملحق رقم    

 اإسامية اﾇالديف                         

 : توثيق مطابقة بعض اأصوات اﾇالديفية لنطق  ٖملحق رقم    

 اأصوات العربية                    
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 نطق اأصوات العربيةمطابقة بعض اأصوات اﾇالديفية لتوثيق : ٖملحق رقم 

 


