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امللخص :وقد أجرى هذا البحث لكشف عن آاثر تعلّم اإلعراب يف اكتساب مهارة القراءة لدى طلبة السنة األوىل،
كلية دراسات اللغات الرئيسة جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .قام الباحثون إلجراء البحث امليداين مع توزيع
استبياانت على  30طالبا يف السنة األوىل بكلية دراسات اللغات الرئيسة .ومت إجراء حبث الشبه التجرييب على 30
طالبا من السنة األوىل بكلية دراسات اللغات الرئيسة ويعطيهم اختبارا قبليا وبعداي ابستخدام أداة القياس اليت بناها
بنفسه ،أي إقامة اختبار قبلي مع تدريب اإلعراب وبعده اختبار بعدي .وحتصلت نتائج البحث امليداين أبن مستوى
الطلبة ما زال ضعيفا إال عدد قليل منهم الذين ميهرون يف حتسني مهارة القراءة حني قراءة النصوص العربية ،وهو من
أهداف تعليم اللغة العربية املهمة (أزالن .)2017 ،ابإلضافة إىل ذلك ،أشارت النتائج من حبث الشبه التجرييب
بزايدة الدرجات من اختبار بعدي بينما املتوسط من( )50,75مقارنة مبتوسط يف درجات اختبار قبلي (.)48,25
وعالوة على ذلك ،أظهرت اختبارين أن هناك فروقا كبرية من قيمة يت ( . )0,001فهذا يدل على أن التدريب
وتعلّم اإلعراب الذي قام به الباحثون له أتثري إجيايب وفعال يف زايدة درجات الطلبة ومعرفتهم.
الكلمات املفتاحية  :آاثر ،تعلّم اإلعراب ،اكتساب مهارة القراءة ،كلية دراسات اللغات الرئيسة
Abstract: The purpose of this research is to study how i'rob learning can help first-year Faculty of Major
Language Studies (FPBU) students enhance their reading skills. This study was carried out in two
different ways. Firstly, the researcher began by doing a field study by handing out survey sheets to thirty
participants which are the first-year FPBU students, to determine how much i'rob learning has been
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implemented in students' learning processes. Secondly, the study was conducted in an experimental
setting which is a form of a self-constructed measurement tool where an i'rob training pre-test was
carried out, followed by a post-test. The findings of the field study revealed that students' proficiency of
i'rob learning is still low, with just a few students able to master it adeptly enough to improve their
reading skills in Arabic texts. Additionally, the results of the experimental investigation revealed that,
based on the mean of the overall score (50.75), there was an increase in post-test scores compared to the
mean of the total pre-test score (48.25). Furthermore, the T test revealed that there was a significant
difference, i.e. T (.001) which shows that the i'rob training and learning had a positive impact on the
respondents' post-test improvement.
Keywords: i’rob learning, reading skills, major language studies (FPBU)
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مقدمة
إن النحو دستور العربية ويعد من أهم العلوم العربية إال أنه ليس غاية لذاته حىت نغفل هدفه األساسي إلتقان مهارات
، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم،) ليس القواعد غاية تقصد لذاهتا1992(  ونُقل الكالم من شحاته.اللغة العربية
 إذا. ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال القدر الذي يعني على حتقيق هذه الغاية، وتقومي اللسان،وتصحيح األساليب
اعرتب مدرس النحو أبنه غاية لتدريسه فغال واشتغل ابلقواعد اجلافة واهتم هبا اهتماما كبريا وأمر طالبه حبفظ رموز
النحو بغض النظر إىل نفوذه أال وهو إتقان مهارات اللغة العربية األربع من االستماع والكالم والقراءة والكتابة (شيخ
 ويعترب اإلعراب هو علم الذي يبحث يف تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا.)2016 ،خالدـ
،) يف مقدمته اآلجرومية2005( أو تقديرا كما قاله ابن آجروم يف شرح املقدمة اآلجرومية للشيخ عبد الرمحن املكودي
. الرفع والنصب واجلر واجلزم:وهو على أربعة أمناط
 مؤلف كتاب تسهيل ملعاين املق ّدمة،يسمى املبين حىت قال الشيخ أمحد زيين دحالن
ّ وهناك احلكم ما
 املعرب،تغريه وهو على قسمني؛ القسم األول
ّ تغري آخرها أو عدم
ّ  "إن الكلمات العربية تنقسم من حيث:اآلجرومية

 سواء كان هذا املؤثر امسا أو، والعوامل هي ما يؤثر يف آخر الكلمة.يتغري حركةُ آخره بس بب دخول العوامل
ّ الذي
 والعامل قد، أو غريمها، أو املفعولية، كالفاعلية، أتثريا ينشأ عنه عالمة إعرابية ترمز إىل معىن خاص،فعال أو حرفا

 أن الباحثون، فإذن.يلزم حالة واحدة
ّ  املبين وهو الذي ال، القسم الثاين.يكون فعال أو امسا أو حرفا
َ يتغري آخرهُ بل
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وجدوا هناك آاثر عند تعلّم اإلعراب إذ أنه الكتساب مهارة القراءة .فلذلك رّكز الباحثون يف تلك املهارة أهنا وسائل
وطرق لفهم العبارات والنصوص العربية ال سيّما يف كشف علوم الدينية وأهنا أسس يف تنمية ومتكني قراءة صحيحة

حىت خيلو القارئ عن اخلطأ والغلط أثناء قراءة النصوص العربية .وأما ابلنسبة إىل الكفاءة يف اللغة العربية فمعىن
الكفاءة فيها تطلق قواعد اللغة العربية ،وهبذا املعىن تشتمل الكفاءة يف قواعد اللغة العربية على جماالت منها :علم

األصوات واخلط واملفردات وصياغة الكلمة وتكوين اجلملة (فريدة.)2014 ،
الكفاءة يف القراءة
علمنا أن عملية القراءة ليست جمرد القدرة على النطق ابأللفاظ أو الرموز املكتوبة يف النص فحسب .بل إهنا عملية
معقدة حتتاج إىل أكثر من املهارات اللغوية األخرى لدى القارئ من أجل فهم النص املقروء مع مراعاة قواعد النحوية
إعراهبا وحركاهتا فهما صحيحا وجيدا .فالقراءة إذن كما بينها وأثبتها كثري من خرباء الرتبية ليست ميكانيكية تقوم
على جمرد التعرف إىل احلروف والكلمات والنطق هبا ،بل إمنا هي عملية معقدة تشمل مجيع العمليات اليت يقوم هبا
اإلنسان يف التعلم فهي تستلزم الفهم والربط واالستنتاج إذ هي عملية عقلية انفعالية دافعة تشمل تفسري الرموز
الرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وفهم املعاين ،والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين ،واالستنتاج والنقد
واحلكم والتذوق وحل املشكالت (فريدة .)2014،وذكر شيخ خالد ( )2016يف دراسته أن هناك توجيهات
الكتساب مهارة القراءة وهي-:
 -1التنبه إىل أن اهلدف األساسي للقراءة هو فهم املقروء.
-2اهلدف األساسي للقراءة اآللية هو القدرة على هتجي احلروف والكلمات.
-3اهلدف األساسي للقراءة اجلهرية هو صحة القراءة.
-4ال جتعل صحة القراءة هدفا أساسيا يف غري القراءة اجلهرية ،فصحة القراءة يف نطق األصوات لعنصر األصوات،
وصحة اإلعراب هدف الرتاكيب والقواعد.
-5التعود على سرعة القراءة مع التفكري يف معىن ما يقرأ.
-6األصل يف القراءة أن تكون سرية ال جهرية.
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أساليب تطبيق تعلم اإلعراب.
ِ
قصريا ،ونطلب منه إعرابه إعر ًااب كامالً؛ ألن ذلك ميثل
درسه املتعلم يف القراءة أو ًّ
خنتار فقرة من أي موضوع يَ ُ
نصا ً
سياقات لغوية طبيعية ال تَكون مصنوعةً لغرض اإلعراب فقط كما هو األمر يف إسرتاتيجية إعراب املفردات املختارة.

أساليب لغوية يف بيئتها ،فيصادف األشكال التعبريية كافةً لتقلُّبات الكالم
إنه يَبين امللكة النحوية؛ ألنه سيتعامل مع
َ
يف اجلمل؛ من تقدمي وأتخري ،وحذف ِ
وذكر ،وإضمار وإظهار وغريها  ،وال يكون األمر كما يف األمثلة املصنوعة
من التزام التكوين األصلي للجملة ،فإذا أراد الطالب أن يبحر مع السياقات اللغوية األصيلة فإنه يغرق يف ميدان
اللغويني حىت يستطيع أن يطبّق فهمه يف كل املهارات األربعة األساسية ،أال وهي مهارة الكالم ،والقراءة ،والكتابة

واالستماع (ألواين .)2018 ،إهنا التعامل النحوي مع النصوص الكبرية الكاملة ،كأن يبحر يف اعتياد قراءة أعاريب
القرآن الكرمي وأعاريب األشعار ،مثل سورة قرآنية أو قصيدة شعرية أو نص نثري ،وحلظتها سيكون قد متثَّل املعاينَ
النحوية اليت وصفها اجلرجاين أبهنا أصل البالغة يف أتسيس نظريته عن النظم .وضوابط استعمال إسرتاتيجية إعراب
الفقرات الكاملة أو النصوص القصرية ،مع وجود النموذج من املعلم املتم ِّكن الذي يلتزم بتوجيههم يف أثناء اإلعراب
التعليمي منه ،والتدرييب املشرتك بينهما ،وتطبيق منهم .وابلتفاصيل كما يلي-:
 )1ما درسوه يعربونه إعر ًااب تفصيليًّا.

 )2ما مل يدرسوه يعطيهم املعلم معلومات خمتصرة عنه ،يكتبوهنا يف الصيغة اإلعرابية.
 )3إعراب اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب.
 )4بيان اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ،وكيفية معرفتها.
 )5بيان مرجع الضمري.
 )6بيان مرجع اسم اإلشارة.
إن العالقة ما بني اكتساب مهارة القراءة ومهارة الكتابة شكلت حمورا مهما يف عمليات البحث العلمي
املتعلق أبمور علم النفس املعريف وأمور البحث الرتبوي يف جمال اكتساب القراءة .هذه تستعرض شرحا للمكانيكيات
التطورية التفكريية املتعلقة أبكتساب القراءة انتقاال اىل شرح االسباب والتفسريات للعسر القرائي وعسر الكتابة
السطحي والعالقة القائمة بينهما .كذلك مت شرح املفهوم العلمي جلهاز الذاكرة الفعالة واالجهزة املتعلقة بعملية
املعاجلة النغمية وعالقتها يف عملية اكتساب القراءة والكتابة .
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على مر عقدين من الزمن توصلت األحباث اجلارية يف جمال علم النفس املعريف والعلوم املختصه يف حبث
سيكولوجية اكتساب القراءة اىل النتيجة العلمية اليت تطرح وتشدد العالقة االجيابية بني التطور السليم للوعي النغمي
واملعاجلة النغمية ملعطيات كالمية وبني االكتساب السليم للمهارات اللغويه وخاصة األكادميية كالقراءة والكتابة.
واإلعراب أقوى عناصر اللغة وأبرز خصائصها ،بل سر مجاهلا وأضحت قوانينه هي العاصمة من اخلطأ ،يقول ابن
قتيبة  :وهلا اإلعراب الذي جعله وشيا لكاملها ،وحلية لنظامها ،وفارقا يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني,
واملعنيني املختلفني كالفاعلّ واملفعول ،ال يفرق بينهما ،إذا تساوت حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون لكل واحد
منها-إال ابإلعراب (فريدة.)2014،
عما يف
ويُع ّد اإلعراب من أبرز الظواهر يف العربية وله معنيان لغوي واصطالحي ،فاإلعراب يف اللغة اإلابنة ّ

النفس،وهو مصدر الفعل الرابعي أعرب ،وأهم معىن له هو البيان واإلفصاح واإليضاح .اإلعراب والتعريب معنامها
واحد وهو اإلابنة يقال :أعرب عنه لسانه وعرب أي أابن وأفصح ،واإلعراب يف االصطالح هو األثر الذي جيلبه
العامل على الكلمات املعربة ،وهو اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ  ،أال ترى أنك إذا مسعت أكرم سعيد أابه ،وشكر
سعيداً أبوه ،علمت برفع أحدمها ونصب اآلخر( .لسان العرب واخلصائص)1979 ،
مشكلة البحث
الحظ الباحثون أن طلبة السنة األوىل يف كلية دراسات اللغات الرئيسة جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية أكثر خطأ
يف قراءة النصوص العربية .وهذه املشكلة أيضا حتدث أثناء حمادثتهم وال سيما يف أسلوب كتابتهم .وعالوة على
ذلك ،فإننا حباجة إىل معرفة مستواهم يف اإلعراب من حيث أهنم يصلون أم مل يصلوا إىل تصور واحد له ،فتع ّددت
مفاهيمه لديهم؛ وهلذا فإنّه البد من معرفة جوانب االتفاق واالختالف بينهم يف فهم مصطلحات اإلعراب ،ورؤية
أساسا ملا يليه من موضوعات اليت ارتبطت به من انحية ،واعتمدت
كل واحد منهم له .وهلذا جاء هذا األمر ليكون ً

يف قضاايها على ما ورد فيه من انحية أخرى .وبسبب عدم وضوح مفهوم اإلعراب عند بعض الطلبة ،فقد جاء

متداخالً مع مفهوم النحو ،وتع ّددت آراؤهم للتفريق بينهما .فلهذا ،ال بد من الكشف عن تلك اآلراء املعرفة بني
املصطلحات من اتفاق أو اختالف وكما أ ّن هذا ال حيصل إال مبعرفة مفهوم اإلعراب عند الدارسني أوالً ،وذلك
ألهنم مل يتفقوا على مفهوم واحد له .وقد واجه يف هذا البحث صعوبة كثرة يف عدد الدراسات اللغوية العربيّة احلديثة
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اليت تناولت اإلعراب ،مع تع ّدد أماكنها يف أكثر من موضوع .إضافة إىل تعدد آراء الدارس الواحد ألكثر من جانب.
وهلذا فقد عرضت أبرز اآلراء لكل دارس ،مث أشري إىل آرائه األخرى يف مواضعها.
وانسجم مع ذلك يرى مدكور ( ) 2010حيث قال " :إن النحو العريب كما يعلم عندان اآلن ،ليس علما
لرتبية امللكة اللسانية العربية لدى التالميذ ،وإمنا هو علم تعلم صناعة القواعد النحوية .وقد أدى هذا مع مرور الزمان،
إىل النفور من دراسته ،وإىل ضعف الناشئة يف اللغة بصفة عامة" .لذلك قد حتدث الفجوة ما يدرسه الطالب يف
املدرسة وبني ما هو الواقع يف حياته وجمتمعه ألن احلالة العامة عند معظم الطالب املتمثلة يف أنه قد حيفظ قواعد
النحو كثريا ،وقد يتقن إعراب اجلمل بشكل ممتاز ،ولكن رغم ذلك يواجه ضعفا شديدا يف التمكن من إنشاء التعبري
ا لعريب السليم حنواي ،حني يطلب منه ذلك نطقا أو قراءة أو كتابة ،إذ يعجز عن جتاوز األخطاء النحوية الكثرية يف
تعبريه .وذلك قد وقع الطالب بني جدران السنة يدرس شيئا من النحو ،فإن خرج من الكلية وترك احملاضرة فلم
يلمس أي تطبيق وال استخدام ملا درسه يف كليته (شيخ خالد.)2016 ،
وهذه الظاهرة قد رأيناه يف كثري من كليات تعليم اللغة العربية وكثري من الطلبة جيعلون النحو هدفا لذاته،
فيبالغون ويركزون بتفصيالته وشوارده ونوادره ،فيصبح تعلّمهم تعلّما عن اللغة ،ال تعلّما للغة ،وهذه الطائفة من
املتعلمني ال يكتفون ابلقواعد التعليمي ة الوظيفة ،إمنا يوغلون أيضا ابلقواعد العلمية اليت هي للمتخصصني ال
للمتعلمني ،وقد رأينا ذلك مثل طريقة القواعد والرتمجة اليت تعد أكثر الطرق شيوعا يف املاضي ،وتعد شائعة يف ما
خيص التعلم العريب احلاضر .فيمكننا أن نقول النحو هو وسيلة إلتقان مهارات اللغة العربية األربع وليس غاية
صرح ذلك إبراهيم ( " )1968القواعد وسيلة
مقصودة لذاهتا ،وقواعد اللغة عنصر مساعد ووسيلة لتعلم اللغة ،كما ّ
لضبط الكالم ،وصحة النطق والقراءة والكتابة" (شيخ خالد.)2016،

وأتمل هذه الدراسة أن تكون قد حققت األهداف اليت سعت إهليا يف عرض الرتاكم املعريف للدراسات
العربيّة احلديثة اليت تناولت اإلعراب ،وتقدمي رؤية شاملة لقضية اإلعراب لدى اللغويني العرب احملدثني؛ وهدفها أن

أي جانب من جوانب القضية ،وتكشف عن قيمة تلك
تق ّدم للباحثني الالحقني جماالً ملعرفة اجلهود املبذولة يف ّ

اجلهود يف الدراسات اللسانية ا حلديثة .إن هناك مشكلة كبرية يف الدرس النحوي ،لعل أبرز نتائجها وأمهها :هي
ِ
قدرا ال أبس به ،وقد يُتقن
احلالة العامة عند غالبية الطالب ،املتمثّلة يف أن الطالب قد َحيفظ من قواعد النحو ً
شديدا يف ُّ
التمكن من "إنشاء" التعبري العريب السليم
ضع ًفا ً
"إعراب" اجلمل بشكل ممتاز ،ولكن رغم ذلك يواجه َ
حنواي ،حني يطلَب منه ذلك نُط ًقا أو كتابة؛ إذ ي ِ
عجز عن جتاوز األخطاء النحوية الكثرية يف تعبريه ،وهنا يظهر لنا
ًّ
َ
ُ
اخلَلل األساسي يف طُرق تدريس هذا العلم وأدوات ذلك.
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وهلذا فقد بدأ هذا التمهيد ابلوقوف على مفهوم اإلعراب عند الدارسني ،مث بيان جوانب االتفاق
واالختالف بينهم يف هذا املفهوم ،وعرض مفهومي النحو واإلعراب إليضاح الفرق بينهما إن كان مثة فرق ،هذا
أمر؛ ويكمن األمر اآلخر يف حماولة الكشف عن مدى متييز الدارسني بني هذين املصطلحني .مث عرض أنواع اإلعراب
على اعتبار أ ّن أساس تقسيم اإلعراب انبع من فهم طبيعة اإلعراب ذاته.
ويستند األساس هلذا البحث عن كشف األخطاء الشائعة من الطلبة الذين ختصصوا يف جمال دراسة اللغة
العربية حني قراءة النصوص العربية دون مراعات قواعد النحو من حيث إعرابه ابلشكل الصحيح .لذلك وجدت
مشكالت خمتلفة (حنفي ،)2017،ابإلضافة إىل أخطاء كبرية على عدد كبري من الطالب وهم ال يستطيعون أن
يطبقوا مفاهيم اإلعراب أثناء قراءة النصوص املقروءة .وبعضهم درس اإلعراب منذ أن كانوا يف املدرسة الثانوية ولكن
ما زالوا خمطئني ومغلطني يف إتيان عالمة اجلر من غري ما يناسب هبا .فهذا األمر ضروري لبحث عنه ( .شزواين-
)2012
وعلى هذا الصدد ،حاول الباحثون يف الكشف عن وقوع هذه املشكلة املتبعثرة لدى الطلبة حيث أهنم مل
يستطيعوا ومل يتمكنوا على تفهم وتعيني إعراب أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة فيها ،إما أهنا رفعا أو نصبا
أو جرا أو جزما .فهذه إشارة إىل أهنم مل يتقنوا يف تطبيق ما تعلموه يف اإلعراب حني أن يقرؤوا الفقرات أو املقاالت
العربية .لذلك ،متثل هذه مشكلة البحث أساسا يف معرفة مدى آاثر تعلّم اإلعراب يف اكتساب مهارة القراءة لدى
طلبة السنة األوىل كلية دراسات اللغات الرئيسة جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
أهداف البحث
يهدف البحث إىل الكشف عن مستوى التعلّم عن اإلعراب ابختبار قبلي وبعدي وما آاثره يف اكتساب مهارة
القراءة .مث الرتكيز على آاثر تعلّم االعراب يف اكتساب مهارة القراءة لدى طلبة السنة األوىل كلية دراسات اللغات
الرئيسة جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
منهجية البحث
استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة هذا البحث ،فهو الدراسة امليدانية اإلحصائية،
وبعدها ،قام الباحث ببحث شبه التجرييب(غري احلقيقية) ،بتصميم اجملموعة الواحدة واليت قوامها  30من طالب
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وطالبات بصفتهم عينة الدراسة ابختبار قبلي وبعدي .وعالوة على ذلك ،فإن الباحثني استخدموا اختبار يت(t-
(testلبحث عن العالقة بني اجلنس وبني املتغريات التابعة اليت مها عاملني :العامل األول أال وهو نتائج الدرجة
يف اختبار قبلي ،والعامل الثاين وهو نتائج الدرجة يف اختبار بعدي.
إجراءات البحث وحتليل البياانت
الباحثون استخدموا جمموعة من التحليالت اإلحصائية من بينها التحليل الوصفي .وبعدها قاموا ابختبارين من خالل
استعمال مقالة من كتاب اللغة العربية الواحدة والذي هو أيضا يُدرس يف كل كليات املتمثل مبادة واجب جامعي.

فالباحثون أرادوا الطلبة وضع احلركة يف أواخر الكلمات ويف كل اختبارين .بدأت الدراسة ابختبار قبلي ،حىت انتهى
وحصل منه نتيجة مث يصحح الباحث أخطاء شكل الكلمات منه .مث قام الباحثون بشرح كل األخطاء ويصححوهنا

ويقارنون هبا أبمثلة أخرى حىت تكون فائدة واستفادا وتذكرة واعتمادا وتنبيها .وقد رّكز الباحثون يف شرحه من ابب
موقع اإلعراب املعروفة ،مثال أي عالمة املبتداء واخلرب ،ما عالمة اجلر يف حالة مضاف إليه ،كيف يعرف فعل وفاعل
وهلم جرى .وبعد متام الفائدة وحسن انتباه من شروح وتعليقات اليت يلقيها الباحثون
إن كان فاعله ضمريا مسترتا ّ

حول ساعتني تقريبا ،انتقله الباحثون إىل اختبار بعدي .وأخريا ،استخدم الباحثون إىل اختبارات .وهذا واختبار يت
يستخدم عادة لبحث الفروق بني املتغري املستقل ذي مستوين اثنني فقط شريطة أن يكون ميزان القياس بنسبة للمغري

التابعة فرتاي أو ترتيبيا.
نتائج البحث وحتليلها
تزود البياانت احملللة أن الطلبة ما زالوا ضعافا يف مفاهيم عن اإلعراب ولو بعض منهم يتعلّمونه منذ أن كانوا يف
ّ
املدرسة الثانوية .وعلى سبيل املثال هم ال يقرؤون النصوص العربية مع مراعات عالمات اإلعراب حىت يرتددوا أي
إعراب لفظي ومعنوي .ويف قضية أخرى ،يرى الباحثون أيضا أهنم جيتهدون أن يتعلّموا ويفهموا اإلعراب دون شعور
امللل أو القلق لكي يزيدوا عن اإلعراب فهما ومهارة .وهذا األمر حيتاج إىل االسرتاتيجيات املناسبة يف تعزيز مهارة
الطلبة يف القواعد العربية (عني جنوي .) 2017 ،وقد وجد الباحثون نتائج من االمتحانني أن الطلبة حيتاجون إىل
إكثار التدريب القراءة إما بقراءة صامتة أو جهرية .هذان االمتحاانن كمعيار ليقيس تعلّمهم أو فهمهم عن اإلعراب.
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وقد يكونوا مرتددين أو متومهني رغم أهنم يعلمون عنه .وهكذا ،ال ب ّد أن يرّكزوه من خالل مداومة القراءة وتعلّمه،
وتصحيح األخطاء حىت حيصلوا منها اآلاثر اليت تربز مبهارة القراءة.
نتائج االمتحانني القبلي والبعدي
وتعني الباحثون
لقد أظهرت نتائج من امتحان قبلي وبعدي اليت جيمعها الباحثون يف كلية دراسات اللغات الرئيسةّ .

الدرجات لكل كلمة وهي  . 118/118أما يف االمتحان القبلي فقد حصل الباحثون على نتيجة لالمتحان القبلي
أن الدرجة األعلى وصلت إىل  ،104كما ترتاوحت قيمة فيه ما بني  72إىل  .104مث وصلت نتيجة لالمتحان
البعدي أن الدرجة األعلى وصلت إىل  113كما ترتاوحت قيمة امتحان بعدي ما بني  76إىل .113إضافة إىل
ذلك ،بعد أن يقارن الباحثون بني االمتحانني ،أن  24طالبا زادوا درجاهتم بعد امتحان بعدي .وارتفاع درجاهتم ما

بني (  )17-1درجات .هذه إشارة إىل أهنم يفهمون ويطبّقون تعلّم اإلعراب الكتساب مهارة القراءة.
نتائج من اختبار يت )(t-test
استخدم الباحث يف هذا اجلزء من هذا البحث شبه التجرييب اختبار يت ملعرفة الفروق بني امتحان قبلي وبعدي فيما
يتعلق مدى آاثر تعلّم اإلعراب يف اكتساب مهارة القراءة لدى طلبة السنة األوىل كلية دراسات اللغات الرئيسة
جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية .وأظهرت النتيجة كما يف التايل( ،يت = ،( 68,87النسبة الفائية = ، 0,001
ويت =  ، 65.37النسبة الفائية )=  )001,أما املتوسط بينهما ،فأظهرت نتيجة امتحان بعدي أعلى من امتحان
قبلي (امتحان قبلي= ، 48,25امتحان بعدي= .50,75وهذه أشارت إىل أن هذين االمتحانني قد حتققا.
املتغريات

قيمة يت

درجة احلرية

النسبة الفائية

املتوسط

االمتحان القبلي

68,80

29

0,001

48.25

االمتحان البعدي

65,37

29

0,001

50.75

ولقد أظهرت نتائج التحليل الوصفي المتحان قبلي وبعدي اليت مجعها الباحثون لطلبة السنة األوىل يف كلية دراسات
وتعني الباحثون الدرجات جملموع الكلمات كلها وهي  . 118/118أما يف االمتحان القبلي فقد
اللغات الرئيسةّ .
حصل الباحث نتيجة المتحان قبلي أن الدرجة األعلى وصلت إىل  ،104كما ترتاوحت قيمة فيه ما بني  72إىل
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 .104مث وصلت نتيجة لالمتحان البعدي أن الدرجة األعلى وصلت إىل  113كما ترتاوحت قيمة امتحان بعدي
ما بني  76إىل.113
إضافة إىل ذلك ،بعد أن يقارن الباحث بني امتحانني ،أن  24طالبا زادوا درجاهتم بعد امتحان بعدي.
وارتفاع درجاهتم ما بني (  )17-1درجات .هذه إشارة أهنم يفهمون ويطبّقون تعلّم اإلعراب الكتساب مهارة
القراءة .وبقية منهم ،أي ستة طالب ،اخنفضوا درجاهتم بعد امتحان بعدي .ولكن منط االخنفاض ال ينخفض كثري
إال ما بني ( 7-1درجات) فقط .وهذا ميكن أهنم حيتاج إىل التفاصيل ،وممارسة التدريبات حىت يكونوا واضحا على
اإلعراب الكتساب مهارهتم يف القراءة.
عدد الطالب

نتيجة امتحان قبلي

نتيجة امتحان بعدي

1

104

112

√

2

104

111

√

3

104

111

√

4

103

104

√

5

102

95

6

102

107

√

7

101

108

√

8

100

99

9

100

105

√

10

99

113

√

11

98

101

√
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ارتفاع

اخنفاض

الدرجات

الدرجات

√

√
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102

97

12

95

96

13

√

99

96

14

√

107

96

15

√

103

94

16

√

106

94

17

√

100

94

18

91

94

19

√

98

93

20

√

94

93

21

√

97

93

22

√

92

93

23

√

91

92

24

√

100

92

25

√

107

90

26

√

95

89

27

√

90

83

28

√

82

73

29

√
√

√
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√

76

76

30

خامتة
 لكنهم ال،توصلت الدراسة إىل أهم النتائج منها معظم الطلبة يدرسون اإلعراب ويتمكنون منه بعد املرحلة الثانوية
 وجبانب ذلك أغلب الطلبة يعرفون أن القراءة.يعرفون العالقة بني تعلم اإلعراب وأثرها يف اكتساب مهارة القراءة
 ولذلك استخلص.الصحيحة ترتبط بتعلم اإلعراب وأمهية تعلم اإلعراب يف قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة
 وكذلك،الباحثون بعض االقرتاحات منها الطالب يف احلاجة املاسة إىل الفصول اإلضافية لكي يتمكنوا من اإلعراب
 ولذا جيب على مسؤويل الكلية أن تقيم اجملموعات العلمية للمناقشة،التأكيد على ما درسوه يف احملاضرات والفصول
 وأظهرت أيضا أن االمتحاانت القبلية والبعدية وسيلة واضحة للكشف.يف املواد العربية ال سيما يف ابب اإلعراب
 ولذلك ممارسة تدريب.عن مستوى تعلّم اإلعراب إذ أهنا تلعب دورا مهما ملساعدة الطلبة يف تعلم وتفهم اإلعراب
القراءة مع وضع الشكل على كل الكلمات اليت وجدها يف النصوص العربية ألنفيه أتثري كبري يف رفع مستواهم اللغوي
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