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األخطاء الشائعة في قىاعذ اللغة الكىردية لذي تالهيذ الوزحلة اإلعذادية  تشخيصها وخطة 
 لعالجها
 

 بحث هستل هن رسالة الواجستيز 
 رێگز هحوذ سلين سعيذ /للطالب

 بأشزاف 
 نظام عبذالجبار حسين .د.م.أ

 قسن التزبية الفنية /جاهعة السليوانية  /كلية التزبية االساسية 
 

 ممخص البحث

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األخطاء الشائعة في موضوعات  قواعد المغة الكوردية لدى 
لعالج تمؾ األخطاء، تالميذ المرحمة اإلعدادية وتشخيصيا وأسباب األخطاء الشائعة فييا  ووضع خطة 

والستبياف كؿ ذلؾ ليكوف أكثر انسجامًا مع طبيعة البحث و لمعرفة آراء المدرسيف والمدرسات مف ىذه 
 األخطاء التي يقع فييا تالميذىـ فى قواعد المغة الكوردية .

بو الطريقة  عوقد استخدـ الباحث الطريقة العشوائية في اختيار عينو بحثو ،وذلؾ لما تتمت
( مدرسًا و 55تميزىا عف غيرىا مف الطرائؽ، و حدد الباحث عينة بحثو مف ) تالعشوائية مف إيجابيا

( تمميذًا مف أربع 085مدرسة لمغة الكوردية و عينة مف تالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي بمغ عدىـ )
ة في إجراء عممية االختبار حوؿ مدارس في مركز )محافظة السميمانية( واستخدـ الباحث الطريقة العشوائي
( موضوعًا نحويًا، وبعد جمع 07موضوعات قواعد المغة الكوردية وقد وصؿ عدد الموضوعات إلى )

االستبيانات  وبطاقات المالحظة  وتصحيح االختبار التشخيصي، قاـ الباحث أيضًا بالتأكيد مف صدؽ 



 تالميذ المزحلة اإلعذادية  تشخيصها وخطة لعالجهااألخطاء الشائعة في قىاعذ اللغة الكىردية لذي 
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمازة )ضالَى ثيَهجةم،  –طؤظازى شانكؤى زِاثةزِيو                                                     (٥464)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

النسب المئوية ،و نسب االتفاؽ، وحساب  وثبات أدوات البحث، وذلؾ بتحميؿ نتائج البحث  مستخدماً 
 الثبات، وسط المرجح ،والوزف المئوي .

 : وخرجت الدراسة في ضوء نتائجيا بعدة توصيات أىميا

القياـ بدراسات حوؿ استخداـ التدريس العالجي لألخطاء عند دراستيـ التي يقع فييا التالميذ في  -
 مختمؼ المراحؿ الدراسية .

ي موضوعات القواعد النحوية المقررة عمى تالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي، ضرورة إعادة النظر ف -
مع التأكيد عمى ربط بعض الموضوعات مف ناحيتي ألتشابو واالختالؼ حتى يتمكف التالميذ مف 

 معرفة النحو معرفة تامة.
تعميـ النحو  توعية مدرسي المادة لمتالميذ بأىمية القواعد النحوية في حياتيـ اليومية مع بياف فائدة -

 وأىميتو في دراسة المغة الكوردية .
 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث وخطة دراسته

 : مشكلة البخح -اوال 

تتحدد مشكمة البحث في وجود أخطاء شائعة لدى تالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي في قواعد 
ووضع خطة لعالجيا، المغة الكوردية ولمتصدي ليذه المشكمة بعد تشخيصيا والتعرؼ عمى أسبابيا 

 وتتمخص في اآلتي:

 ما األخطاء الشائعة في قواعد المغة الكوردية  لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ؟   -0

 ما المقترحات لعالج ىذه األخطاء الشائعة في قواعد المغة الكوردية ؟ -2
 أيمية البخح4 -ثانيًا 

 تكمف أىمية البحث الحالي فيما يمي :

مخططي مناىج التدريس تدريس قواعد المغة الكوردية  في الوقوؼ عمى مف المؤمؿ أف تساعد 
تصحيح حؿ األخطاء الشائعة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية وحؿ والمشكالت التي تعيؽ تدريسيا بحيث 

 الكوردية لممرحمة اإلعدادية وتطويرىا مستقبال . ةيتـ مراعاة ذلؾ عند التخطيط لمناىج قواعد المغ

لبحث فى ىذه المرحمة قد يساعد الجيات المختصة بوضع أساليب مناسبة لتشخيص تقديـ ىذه ا -
 األخطاء النحوية،ووضع خطة لعالجيا في تدريس قواعد المغة الكوردية في المرحمة اإلعدادية .
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تعتبر نقطة انطالؽ  لدراسات أخرى في مجاؿ الوقوؼ عمى األخطاء  الشائعة في تدريس القواعد  -
 غة الكوردية , بالمراحؿ التعميمية المختمفة .النحوية ,في الم

تعتبر ىذه الدراسة إسيامًا متواضعًا في مجاؿ البحث العممي والتربوي, كما يمكف أف يستفيد منيا  -
 المدرسوف والمشرفوف والتربويوف. 

 اإلعدادية.النحوية في المرحمة  القواعدإلقاء الضوء عمى المستوى الحالي لتعميـ  -
 عالج ىذه األخطاء .جاىات الحديثة في تعميـ النحو، التي يمكف أف تسيـ في االتباالىتماـ  -
 

 أيداف البخح4 -ثالجًا 

 ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمي:

 التعرؼ عمى األخطاء الشائعة في قواعد المغة الكوردية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. -0
 في قواعد المغة الكوردية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. ةتشخيص أسباب األخطاء الشائع -2
 وضع خطة لعالج األخطاء الشائعة في قواعد المغة الكوردية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. -3
 حدود البخح4 -زابعًا 

 سيقتصر ىذا البحث عمى :

اإلعدادي في عاشر          موضوعات كتاب قواعد المغة الكوردية المقرر تدريسو لمصؼ ال -0
 ـ2504ـ /2503الدراسي  العاـ

ـ 2503لمعاـ الدراسي مف مركز محافظة السميمانية  عاشر اإلعداديعينة مف تالميذ الصؼ ال -2
 ـ2504/

 عينة مف مدرسي ومدرسات المغة الكوردية مف مركز محافظة السميمانية. -3
 مصطلخات البخح 4 -خامطًا 

طأ، وأخطأ أي غمط وحاد عف الصواب، )مجمع المغة : يعرؼ بأنو: كؿ ما ليس صوابا فيو خالخطأ -0
 (.                                                           255، 0995العربية :

: قصور في ضبط  أواخر الكممات وكتابتيا ضمف نظاـ النحو المعرفة مف حيث الخطأ النحوي -2
د: عدـ معرفة التمميذ بالتغيرات التي قد تقع اإلعراب والبناء بالحركات أو الحروؼ والخطأ في القواع

في الكممة بناًء عمى موقعيا في الجمؿ، أو التغير في بنية الكممة األصمية لعمة مف العمؿ الصرفية 
 (.70، 2556المعروفة. )فيد: 
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% فأكثر بالنسبة إلى المجوع الكمي 05ىو الخطأ الذي يتكرر بنسبة الخطأ النحوي الشائع:  -3
 (.54، 0978شحاتة : لألخطاء )حسف

القواعد النحوية والقواعد الصرفية المتضمنة في كتاب )قواعد المغة الكردية( قواعد المغة الكوردية:  -4
لتالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي في مركز محافظة السميمانية إقميـ كوردستاف العراؽ المقرر تدريسو 

.  

 الثانيالفصل 

 أدبيات البخح 

 

 المغة الكوردية:أىمية تدريس قواعد 

مف أىـ مقوماتيا األساسية وأصوليا، إذ تبعد الفوضى عنيا وتجعميا  لكورديةوتعّد قواعد المغة ا
فّ  ،مضبوطة عمى وفؽ نظاـ دقيؽ  في بناء المغة سىساأ يا جزءألنّ  ؛التطور الجديد يسمـ بأىمية القواعد وا 

ـ قواعدىا أف يدرؾ أسرار المغة، ويتمكف منيا إالَّ إذا تعمّ ـ ى لممتعمّ ال تكتمؿ إالَّ بيا، وال يتسنّ  الكوردية التى
نُو ذلؾ مف اإللماـ بيا، والقدرة عمى تطبيؽ قوانينيا، واختيار ألفاظيا بما يطابؽ َب عمييا تدريبًا، إذ يمكّ ُدرّ و 

ستوى واالىتماـ عمى الم .رقي األسموب وجماؿ العبارةإلى  يما يؤدّ مقتضى الحاؿ، وحسف التأليؼ بينيا مّ 
بأحد االتجاىات الحديثة في تعميـ النحو، التي يمكف  اإلعدادية الحالي لتعميـ المفاىيـ النحوية في المرحمة

 بنماذج تعميمية حديثة وتحفيزىـ عمى استعماليا.  قواعد المغة الكوردية أف تسيـ في تعريؼ معممي مادة

 أىداف تدريس قواعد المغة الكوردية:

تتمثؿ في مجموعتيف: األولى نظرية، واألخرى وظيفية، واألىداؼ النظرية ة لمقواعد أىداؼ عدّ 
تعميـ تعميمات عامة شاممة عف المغة، ويعّد ىذا ىدفًا رئيسًا في تدريس القواعد، إلى  لتدريس القواعد ترمي

ت ف يستعمميا اإلنساف في مواقؼ مماثمة إذا ما توافرت فييا مقوماأىذه التعميمات ضوابط يمكف  ألفّ 
ميف عمى تطبيؽ تمؾ التعميمات مساعدة المتعمّ إلى  في حيف ترمي األىداؼ الوظيفية، أثر التدريب انتقاؿ

وأف يكوف تعميـ تمؾ  ،والحقائؽ في مواقؼ لغوية مختمفة لتنمية القراءة والكتابة والتحدث واالستماع
محمد مثقفيف وأقالميـ. )التعميمات في إطار مف المواقؼ المغوية التي تجري في استعماؿ ألسنة ال

؛ ولذلؾ ينبغي أال ندرس منيا إال القدر الذي يعيف عمى تحقيؽ ىذه الغاية . ومف (0960،366عمي:
 األغراض التي ترمي إلييا دروس القواعد مايأتي :
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وخموىا مف الخطأ النحوي الذي يذىب بجماليا، فيستطيع التمميذ  تساعد القواعد في تصحيح األساليب -
 أف يفيـ وجو الخطأ فيما يكتب فيتجنبو، وفي ذلؾ اقتصاد في الوقت والمجيود. بتعمميا

دراؾ الفروؽ الدقيقة بيف التراكيب والعبارات والجمؿ . -  تحمؿ التالميذ عمي التفكير، وا 
تنمية المادة المغوية لمتالميذ، بفضؿ ما يدرسونو ويبحثونو مف عبارات وأمثمة تدور حوؿ بيئتيـ،  -

 ليـ .وتعبير عف ميو 
تنظيـ معمومات التالميذ المغوية تنظيما يسيؿ عمييـ االنتفاع بيا، ويمكنيـ مف نقد األساليب والعبارات  -

 نقدًا يبيف ليـ وجو الغموض .
؛ وتساعد القواعد في تعويد التالميذ دقة المالحظة والموازنة والحكـ، وتكوف في نفوسيـ الذوؽ األدبي -

 لعبارات واألساليب، والتميز بيف صوابيا وخطئيا .ألف مف وظيفتيا تحميؿ األلفاظ وا
 تدريب التالميذ عمى استعماؿ األلفاظ والتراكيب استعمااًل صحيحًا. -
 حتى ال يتأثروا بتيار العامية .؛ تكويف العادات المغوية الصحيحة -
شحاتة تزويدىـ بطائفة مف التراكيب المغوية وأقدارىـ بالتدريج عمى تميز الخطأ مف الصواب. )حسف  -

:2558 ،250-252 .) 

وبعد، فيذه أىـ أىداؼ تدريس القواعد النحوية في المغة الكوردية، وتحقيقيا بمثؿ الغاية الميمة 
والنيائية مف تدريس النحو، ولكي تتحقؽ ىذه األىداؼ البد مف تركيز عمى النظرة التكاممية في تدريس 

ا يتعممو مف القواعد في حصص المغة المختمفة مف المغة الكوردية بفروعيا المختمفة حتى يطبؽ الطالب م
 نصوص وقراءة وتعبير وقصة ..... إالخ .

فيطبقيا المتعمـ في أحاديثو ؛ وذلؾ مف شأف أف يزيد مف التوظيؼ المستمر لمقواعد النحوية
في ألف الممارسة شرط رئيس مف شروط التعميـ، كما أنو ال بد مف التوفيؽ األفقي ؛ وكتاباتو المختمفة

دراية بالقواعد و تدريس المباحث الدراسية المختمفة فيفترض أف يكوف معممو ىذه المباحث عمى عمـ
النحوية واألساليب المغوية الصحيحة حتى يساعدوا المتعمميف عمى التطبيؽ المستمر ليا في حصصيـ 

 ويصعب عمييـ نسيانيا. إتقاف المتعمميف ليا ويجعميا ميسرة ليـ إلى  المختمفة، وخالؿ تدريسيـ مما يؤدي
 

 

 الضعف في تدريس قواعد المغة الكردية:

إف ظاىرة الضعؼ في القواعد النحوية تكاد تكوف مف أعقد المشكالت التي تواجو التربوييف، إذ 
ميا، أصبحت القواعد النحوية مف الموضوعات التي ينفر منيا الطمبة ويضيقوف بيا ذرعًا، ويقاسوف في تعمّ 

ستبد الضعؼ بشأنيا عند الطمبة، ولـ يعودوا اشبو معاداة الستعماؿ القواعد في الكالـ، فإلى  ى ذلؾوأدّ 
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ًً ييتموف ألمرىا، بؿ كثير  ما كاف ذلؾ سببًا في كراىيتيـ المغة بجممتيا، واالستيانة بيا، وبمف يعمموف في  ًا
 (.0980،282:حسيف سميماف) ميدانيا.

 واسعة المغة وكمما كانت، لغة كؿ في الدراسة أسس مف وىي، عنيا يستغني ال ضرورة المغة قواعد إف

 قواعدىا دراسةإلى  الحاجة زادت؛ ونامية

 بمتابعة ال تعني فيي، الضعؼ ىذا عف كبير حدإلى  مسئولة تكوف قد فإنيا بالمناىج يتعمؽ ما أما

 بالنحو يتعمؽ فيما سيما ال الدراسية المراحؿ مدى عمى متدرجاً  تعميًقا مفاىيميا وتعميؽ، النحوية القواعد أبواب

 – لمتالميذ المغوي النمو مقتضيات وضعيا في يراع ولـ التالميذ حاجات مف تنبع ال أنياإلى  إضافة، الوظيفي

ضافة الدراسة. )محمد  سنوات عمى مبعثرة ووزعت فتتت قد النحو ت موضوعا بعض فإف – ذلؾإلى  وا 
 (. 76، 0979: سمؾ

 وتقديراتيـ ولـ واضعيو خبرات عمى شخصية اجتيادات عمى الحالي قاـ ويرى الباحث أف المنياج

 لمكتاب الفني أف لإلخراج كما، المنظمة العممية لمتجربة معظمو في يخضع ولـ، موضوعية أسس عمى يقـ

ففي معظـ حاالت نفور  في الموضوعات. وتغميؼ، وتتابع، طبع مف المنفِّر التقميدي الطابع عميو يغمب
 الطريقة الناجحة لتوصيؿ تمؾ القواعد أتباععدـ ميارة المدرس في ىو القواعد يكوف السبب الطمبة مف 

فالمدرس الناجح ىو الذي يستطيع أف يجعؿ النحو مادة حّية في عالـ الطالب، وىذا . أذىاف المتعمميفإلى 
غزارة المادة، وىضميا وطرائؽ تقديميا المرانة إلى  تجمع عمؿ صعٌب جدًا يقتضي شخصية خاصة

قباليـ عمييا، أو نفورىـ منياتحّ  التيوالمباقة، فدرجة ميارة المدرس ىي   دد مدى فيـ الطمبة لقواعد المغة، وا 
 (،59، 0986)سميح ابو مغمي:

 ومف خالؿ العرض 

. 
 الثالثالفصل 

 الدراسة الميدانية

وأداة  البحث وتطبيقيا والتحميؿ اإلحصائي المستخدـ، ، تويتناوؿ ىذا الفصؿ مجتمع البحث وعين 
 وفييا يمى توضيح ذلؾ.

 جمتمع البخح 4 -أواًل 

 يمكف ال إذ وسماتو، لممجتمع األصمي وصفاً  يقدـ أف لمباحث بد ال األساسية البحث عينة اختيار قبؿ

 إختيار وسائؿ مف وسيمة أية توظيؼ يمكف ال إنو، المجتمع األصمي يحدد لـ ما ممثمة عينة عمى الحصوؿ
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 مجتمع لكؿ ألف ذلؾ دقيقاً  وصفاً  منو العينة تؤخذ الذي المجتمع يوصؼ مالـ دقة مف ُأتيت ميما العينات

 (Broq, 1981.p.170.بو) الخاصة صفاتو

 ث الحالي من:ححدد الباحث مجتمع الب

السميمانية في العاـ الدراسي مدرسي ومدرسات مادة المغة الكردية في المرحمة اإلعدادية في محافظة  -0
2503- 2504  . 

 . 2504-2503تالميذ  الصؼ العاشر اإلعدادي في محافظة السميمانية لمسنة الدراسية  -2

حصؿ الباحث عمى قائمة مف المديرية العامة لمتربية في محافظة السميمانية  بأسماء المدارس 
 سعدد المدرسيف والمدرسات الذيف يقوموف بتدري وأعداد المدرسيف والتالميذ لممرحمة اإلعدادية، حيث بمغ

( مدرسة كما حصؿ الباحث عمى أعداد  تالميذ  المدارس اإلعدادية 67( مدرسا )53المغة  الكوردية )
 ( تمميذة يدرس في المدارس اإلعدادية .6540( تمميذا و)7850حيث بمغ عددىـ )

 عيهة البخح4 -ثانيًا

صحيحًا  تمثيالً  المجتمع تمثؿ لكي خاصة ُأسس ضوء عمى اختيارىا المجتمع يجري مف جزء ىي العينة
 الطريقة الباحث استخدـ (. وقدP.137.)      Baker.1988 ,لجميع صفات المجتمع واضحًا وصادقاً 

، الطرؽ مف غيرىا عف تميزىا إيجابيات مف العشوائية الطريقة بو لما تتمتع وذلؾ بحثو عينة إختيار في العشوائية
 ومدرسة لمغة الكوردية   ( مدرساً  55بحثو مف ) عينة الباحث إذ حدد

( مدرسة في المديرية العامة لمتربية بمحافظة السميمانية، 25( مدرسا )25وقد بمغ عدد أفراد العينة )
اآلتي: ما األخطاء الشائعة في موضوعات كتاب قواعد  السؤاؿ تتضمف التي المفتوحة اإلستبانة إلييـ وجو
 الكوردية لدى تالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي؟المغة 

( 085أما عينة تالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي فى المدارس مف مركز محافظة السميمانية ىي )
( تمميذا ومدرستيف لمبنات بمغ عددىف 95تمميذا مف أربع مدارس إعدادية  مدرستاف لمبنيف بمغ عددىـ )

%( مف 05وذلؾ بأخذ )شوائية في إجراء عممية االختبار، ( تمميذة واستخدـ الباحث الطريقة الع95)
 ( 0المجتمع األصمي . كما ىو موضح في الجدوؿ )
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 (0جدوؿ )
 .        عينة  تالميذ في المديرية العامة لتربية السميمانية حسب الجنس والموقع  

 اسم المدرسة
 نوع    العينة

 موقع الجغرافي المجموع
 إناث ذكور

 منطقة برانان 45  45 نروشنبير لمبني

 45 45  سفين لمبنات
مقابل مسجد شيخ 

 فريد 

 قرب مسجد رحمان  45  45 ماد لمبنين

 45 45  ليمى قاسم لمبنات
خمف إعدادية 

 صناعة 

  089 09 09 المجموع
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  أداة البخح 4  -ثالجًا

باعتبارىا األداة ، البيانات والمعموماتلتحقيؽ أىداؼ البحث اعتمد الباحث اإلستبانة أداة لجمع 
المناسبة والشائعة في البحوث التربوية والنفسية مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بأىداؼ 

(،ولما كانت الدراسة الحالية تيدؼ إلى معرفة األخطاء الشائعة  0985،005البحث. )محمود السيد : 
، رحمة اإلعدادية فإف االستبانة ىي أكثر انسجامًا مع طبيعة البحثفي قواعد المغة الكوردية لدى تالميذ الم

 وكانت  لمعرفة آراء المدرسيف مف ىذه األخطاء التي يقع فييا تالميذىـ مف قواعد المغة الكوردية .

  وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية إلعداد أداة البحث 

 . الدراسة االستطالعية -أ

و تضمف سؤاليف مفتوحيف موجييف إلى أفراد عينة البحث طمب منيـ  أعد الباحث استبيانا مفتوحاً 
في السؤاؿ األوؿ :بياف الموضوعات التي يخطئ  التالميذ فييا بمادة قواعد المغة الكوردية المقررة عمى 
طمبة الصؼ العاشر اإلعدادي أما السؤاؿ الثاني: بياف المقترحات وخطة لعالج األخطاء النحوية لدى 

 في مادة المغة الكوردية .، لمرحمة اإلعداديةتالميذ ا

 :االستبانة النيائي -ب

قاـ الباحث بصياغة االستبانة النيائية فى ضوء إجابات أفراد العينة االستطالعية والموضوعات 
التي استمدىا مف موضوعات الكتاب المقرر، حيث صاغ الباحث االستبانة النيائي  لممدرسيف والمدرسات 

( فقرة واعتمد ميزانًا ثالثيًا لالستجابات إزاء كؿ فقرة مف فقرات االستبانة وعمى وفؽ 07االستبانة )تتضمف 
 البدائؿ اآلتية )دائمًا(، )أحيانا(، )أبدًا( ثـ عف سؤاؿ مفتوح حوؿ مقترحات عالج األخطاء النحوية.
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 صدق االستبانة:  -ج

قياس الشئ الذي وضعت مف أجؿ قياسو قد تـ تعد أداة البحث صادقة إذا كانت ليا القدرة عمى 
صدؽ االستبانة  حيث اعتمد عمى الصدؽ الظاىري بعرضيا عمى مجموعة مف المختصيف في العمـو 

( وذلؾ 2( مختصيف وكما ىو  موضح في الممحؽ )7التربوية ومجاؿ المغة الكوردية حيث بمغ عددىـ )
ث إجابات  المحكميف عمى االستبانة  عدلت بعض لبياف مدى صالحية االستبانة وبعد أف استمـ الباح

 الفقرات وأصبح االستبياف صادقًا.
 اختباز تشخيص أخطاء الكواعد  .  -زابعا

 إعداد االختبار : -0 

أعَد الباحث اختبارًا مغمقًا تكوف مف سؤاؿ تطبيقي حوؿ موضوعات مادة قواعد المغة الكوردية . 
وعا نحويًا والسؤاؿ ىو: كَوف جممة في كؿ موضوع مف ( موض07وقد وصؿ عدد الموضوعات إلى )

 (.3الموضوعات اآلتية: ممحؽ رقـ )

 صدق االختبار: -2

اعتمد الباحث في معرفة صدؽ االختبار الذي يقيس األخطاء في قواعد النحو في قواعد المغة 
المحكميف مف  الكوردية وذلؾ مف خالؿ الموضوعات المقررة عمى تالميذ الصؼ العاشر وتكونت مجموعة

( مختصيف في العمـو التربوية ومجاؿ المغة الكوردية. وقد وافؽ المحكموف جميعًا عمى السؤاؿ  السابؽ 7)
 وأنو يقيس ما وضع لقياسو وبذلؾ أصبح االختبار صادقًا.

 ثبات االختبار :  -3

اة ينبغي أف يكوف نقصد بالثبات ىو إعطاء نفس النتائج إذا ما أعيدت التجربة  ولكي يعتمد عمى األد
ىناؾ  اتساؽ في إجابات أفراد العينة في حالة تكرار تطبيقيا عمى األفراد أنفسيـ. ويعنى بالثبات االتساؽ 

 (. 360، 982بالنتائج )سبع محمد: 

 ) Test- Retestولقياس ثبات االختبار فقد اعتمد الباحث عمى طريقة إعادة تطبيؽ االختبار )
ومدرستي )ليمي قاسـ ، تمميذا وتمميذة مف مدرستي )ماد وروشنبير( لمبنيف ( 95عمى عينة مكونة مف )

وسفيف( لمبنات ،حيث كانت الفترة الزمنية بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني أسبوعيف، حيث يشير آدمز 
(Adams أي أف الفترة  ) 

أو ثالثة أسابيع بيف التطبيؽ األوؿ لألداة والتطبيؽ الثاني ينبغي اف ال تتجاوز أسبوعيف  
(Adams: 1967 p.85 وبعد ذلؾ قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد معامؿ الثبات )
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جاباتيـ في التطبيؽ الثاني فقد ظير معامؿ االرتباط  بيف إجابات التالميذ والتمميذات في التطبيؽ األوؿ وا 
 ت .( وىذا يؤكد أف أداة البحث عمى درجة جيدة مف الثبا5,88)
 حطاب شمو تطبيل االختباز 4 -6

تـ حساب زمف تطبيؽ االختبار تطبيؽ المعادلة التالية: الوقت الذي انتيى فيو أسرع تمميذ + الوقت الذي   
 انتيى فيو أبطأ تمميذ.

 ÷2 = 
45+65 

 دقيقة  ىو زمف تطبيؽ االختبار عمى عينة التالميذ 55= 
2 

 4 قائمة أخطاء الهخو4-خامطًا

الباحث بإعداد قائمة تتضمف األخطاء النحوية وطمب  : لغرض أخطاء قواعد النحو قاـالقائمةبناء  -0
مف التالميذ إثبات جمؿ وعبارات عف الموضوعات النحوية باعتبارىا أداة تحديد األخطاء النحوية 

 لدى التالميذ .

دية لمحكـ عمى : تـ عرض القائمة عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ المغة الكور صدق القائمة -2
مدى صدقيا مف حيث شموليا موضوعات النحو في المغة الكوردية لتالميذ الصؼ العاشر 

( موضوعًا في مادة 07) ةووجد الباحث أنيـ اتفقوا عمى جميع مفردات القائمة المتضمن، اإلعدادي
األخطاء  ( صالحة لتحميؿ4النحو . وعميو أصبحت قائمة تحميؿ األخطاء بصيغتيا النيائية ممحؽ )

 النحوية لمجتمع العينة االساسية.

 قاـ الباحث بإجراءات متعددة في عممية التحميؿ منيا: أسموب تحميل  أخطاء القواعد: -3

 قراءة أجوبة التالميذ عمى كؿ فقرة مف فقرات التحميؿ )الموضوعات النحوية(. -0

 تحميؿ كؿ جممة كتبيا أفراد العينة. -2

 جميع أفراد العينة.استخراج الجواب الصحيح لكؿ فقرة ل -3

 تفريغ نتائج التحميؿ في استمارة خاصة. -4
 ثبات قائمة التخليل 4 -6

( 05قاـ الباحث بعممية التصحيح وتحميؿ الجمؿ ،تحديد األخطاء مرتيف متتاليتيف بفاصؿ زمني مدتو )  
 (.2) %( كما ىو موضح في الجدوؿ96,69)يومًا وقد وجد أف متوسط نسبة االتفاؽ بيف الباحث ونفسو 
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 (2جدول )
 نسبة االتفاق وحساب الثبات

االتفاق 
بين 

الباحث 
ونفسو 

 عبر الزمن

 موضوعات مادة قواعد المغة الكوردية
 التكرارات بابةتةكانى رَيزمانى كوردى

عدد 
 تمرا

االتفا
 ق

عدد 
 تمرا

عدم 
 االتفاق

 
 نسبة االتفاق

 

بيف 
الباحث 
 ونفسو

الالزم والفعل الفعل ) كازى تيَهة ثةز و كازى تيَثةز

 الوتعذي(

036 036 036 055% 

 %98,55 032 034 034 )  صفت  الوخفٍت  ( هاوةلَهاوى نادياز
) تحوٌل الفعل طؤزِيهى كازى تيَهةثةز بؤ كازى تيَثةز

 الالزم إلى الفعل الوتعذي(
030 030 035 92,32% 

 %97,65 025 028 028 ()الضوائر الوستترة جيَهاوى نادياز 
)وظٍفت الضوٍر  ئةزكى جيَهاوى نادياز لة زضتةدا

 الوستتر فً الجولت(
020 020 008 97,52% 

 %97,29  058 000 000 ) ظرف الكٍفً( هاوةلَكازى ضؤنيةتى
 %97,27 057 005 005 أداة الربط ()  ئامسِاشى ليَكدةز
 %95,45 055 005 005 )الفعل الوساعذ(  كازى يازيدةدةز

 % 98,04 056 058 058 )تكوٌن االسن هعنوٌت( ناوى واتايى دزوضتكسدنى
 % 98,00 054 056 056 ) اداة النذاء( ئامسِاشى بانطكسدن

 %96 96 055 055 )الفعل الوركب(  كازى ليَكدزاو
 %96,87 93 96 96 )الفعل الوشتق( كازى دازذاو

 %95,78 90 95 95 )صفت العذد الترتٍبً(  هاوةلَهاوى ذمازةى زيَكخطنت
 % 95,74 95 94 94 )الجول الوركبت( زِضتةى ئاويَتة

 % 94,62 88 93 93 )ضوٍر الوصل( (كة، كو) جيَهاوى ليَكدةزى
 % 96,25 77 85 85 )الصفت العذد األساسً(  هاوةلَهاوى ذمازةى بهجى

 % 96,29 78 85 85 )الصفت العذد الوقطعً( هاوةلَهاوى ذمازةى كةزتى
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االتفاؽ ىذه كافية   لضماف الثقة فى نتائج تحميؿ موضوعات القواعد وفقا لمعيار )جى  نسبة
 (.62، 0984%( فأكثر نسبة اتفاؽ عالية جدًا )محمد أميف : 85كوبر ( الذي يعد نسبة االتفاؽ )
 ضادضًا 4تطبيل االضتبياى واالختباز 

/ 4/ 04المدرسات في الفترة الواقعة  قاـ الباحث بتطبيؽ االستبياف عمى عينة البحث  لممدرسيف و 
وأوضح كيفية اإلجابات عمى جميع الفقرات وبحسب المعاير الموضحة في   4/2504/ 29 -2504

 االستبياف، واستخداـ  األسموب نفسو في تطبيؽ االختبار عمى عينة التالميذ وفي الفترة نفسيا .
 الوضائل اإلحصائية 4 -ضابعًا

 سائؿ اإلحصائية اآلتية :قاـ الباحث باستخداـ الو 

 :( لحساب ثبات االستبيان بين التطبيق األول والتطبيق الثانيPearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -0

 = ر
 )مج س ( )مج ص ( –ف مج س ص 

 
 ]2)مج ص (– 2ف مج ص [ ] 2)مج س(– 2ف مج س         [

 (356، 0970)فؤاد البيي :

 في إجابات التالميذ . ةالنسبة المئوية: لمعرفة القيمة النسبي -2

 الوسط المرجح: لقياس حدة كل فقرة من فقرات االستبيان وترتيبيا بين الفقرات . -3

 = و ـ
 0×3+ت2×2+ت3×0ت

 
 مج ت

 و ـ = الوسط المرجح 

 3 ×= تكرار اإلجابات  0ت

 2×= تكرار اإلجابات  2ت

 0×= تكرار اإلجابات  3ت

 مج ت = مجموع التكرارات 

 ( 059، 2555(و )مرواف عبدالحميد : 056، 2556عبدالرحمف  :)عزاـ 

لتحديلللد نسلللبة االتفلللاق المئلللوي لغلللرئ معرفلللة ثبلللات قائملللة تحميلللل الجملللل  -معاملللل جلللي كلللوبر -4
 والموضوعات .

 055 × عدد مرات االتفاؽ = معادلة نسبة االتفاؽ
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 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات عدـ االتفاؽ

 (62، 0984)محمد أميف: 

 النسبة المئوية لتحديد نسبة شيوع األخطاء في قائمة تحميؿ األخطاء 

 الوزن المئوي لترتيب الفقرات بشكل عام . -5

 055×  الوسط المرجح الوزف المئوي =
 الدرجة القصوى

 ( .3إذا تمثؿ الدرجة القصوى أعمى درجة في استمارة  االستبياف ىو )

 ( 232، 2557الكبيسي : د)عبد الواح
 

 

 

 الرابع الفصل 

 نتائج البخح 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لألخطاء الشائعة في قواعد المغة الكوردية وتشخيصيا وكذلؾ وضع خطة 
لعالج األخطاء الشائعة . كما يراىا مدرسو ومدرسات المغة الكوردية الذيف يدرسوف مادة قواعد المغة 

 الكوردية  .
 طسيكة حطاب الشيوع. –أواًل 

 أبدًا(  –أحيانًا  –تـ حساب تكرارات اإلجابات لكؿ )فقرة( في ضوء البدائؿ الثالثة   وىي   )دائمًا  -0

( و وزف البديؿ الثاني  3فكاف وزف البديؿ األوؿ )دائمًا=، ةإعطاء ثالثة أوزاف لمبدائؿ المتبنا -2
 ( 0( و وزف البديؿ الثالث )أبدا = 2)أحيانا=

معيارًا لمخطأ الشائع في قواعد المغة  )*( (2ثالثي الذي ىو )تـ عد متوسط درجات المقياس ال -3
( تكوف خطأ شائعًا تستوجب الحؿ واالىتماـ 2المرجح لكؿ فقرة  فأكثر ) فالكوردية واعتبار الوز 

 ( ال تستوجب الحؿ ألنيا ال تعتبر خطًأ شائعًا .2ولكؿ فقرة دوف )

 قيمة الوسط المرجح لكؿ خطأ شائع . قاـ الباحث بترتيب الفقرات ترتيبًا تنازليًا بحسب  -4

 استخداـ النسبة المئوية الستخراج األخطاء الشائعة ضمف قائمة االختبار الذي أعطى  لمتالميذ. -5
                                               

 2 (  وبذلؾ كاف المتوسط الحسابي =3،2،0كانت درجات المقياس المتدرج ىي ) (*)
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 األخطاء الشائعة يف الكواعد الهخوية وأضبابًا عهد املدزضني 4 –ثانيًا 

 فيما يأتي عرئ نتائج السؤال األول:

 ة الكردية كما يراىا المدرسوف ؟ما األخطاء الشائعة في قواعد المغ

 

 

 

 (3جدوؿ )

 قيـ الوسيط المرجح إلجابات المدرسيف والمدرسات حوؿ  األخطاء النحوية .

 ت
التسمسل االستبياني

 

 موضوعات قواعد المغة الكوردية

الوسط المرجح التكرارات
الوزن المئوي 
 

0 2 3 

 95,66 8718 2 21 73 الالزم والفعل الوتعذي(الفعل )   كازى تيَهة ثةز و كازى تيَثةز 04 0
 89,33 8742 2 21 73 ( )الصفة  المخفية هاوةلَهاوى نادياز 9 2

) تحوٌل الفعل الالزم إلى الفعل طؤزِيهى كازى تيَهةثةز بؤ كازى تيَثةز 05 3

 الوتعذي(
77 23 1 8748 87,33 

 85,33 87١4 1 21 73 ()الضوائر الوستتر جيَهاوى نادياز 05 4

)وظٍفت الضوٍر الوستتر فً  ئةزكى جيَهاوى نادياز لة زضتةدا 00 5

 الجولت(
17 13 1 8768 85,66 

 74,66 8786 1 11 13 ) ظرف الكٍفً(  هاوةلَكازى ضؤنيةتى 06 6
 74 8788 3 12 21 أداة الربط ()  ئامسِاشى ليَكدةز 2 7
 72 87٥4 2 11 23 )تكوٌن االسن هعنوٌت( دزوضتكسدنى ناوى واتايى 5 8
 75,66 87٥8 27 21 22 )أداة النذاء( ئامسِاشى بانطكسدن 0 9
 73,33 878 1 11 21 )الفعل الوساعذ(  كازى يازيدةدةز 07 05
 66,66 8 21 11 21 )الفعل الوركب ( كازى ليَكدزاو 03 00
 64 ٥738 21 11 23 )الفعل الوشتق (  كازى دازذاو 02 02
 62,66 ٥722 23 11 2 )صفت  العذد الترتٍبً ( ذمازةى زيَكخطنتهاوةلَهاوى  7 03
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 62 ٥724 27 72 1 )ضوٍر الوصل ( كو(، جيَهاوى ليَكدةزى )كة 3 04
 63,33 ٥73 21 17 22 )الجول الوركبت (   زِضتةى ئاويَتة 4 05
 53,33 ٥74 11 21 1 )صفت العذد األساسً ( هاوةلَهاوى ذمازةى بهجى 6 06
 53,33 ٥74 11 21 1 )صفت العذد الوقطعً (هاوةلَهاوى ذمازةى كةزتى  8 07

 

 مناقشة النتائج :

موضوعًا نحويًا في قواعد المغة الكوردية كانت األخطاء الشائعة مرتبة  07( 3تضمف الجدوؿ ) -0
ترتيبًا تنازليًا حسب نسب وسطيا المرجح ونسبتو المئوية وقد  تراوحت حدة فقرات الوسط المرجح 

 %(. 53.33% ػ  95.66( بأوزاف مئوية بيف )0.6ػ 2.72بيف )

ظيرت نتائج الموضوعات الذي حصمت األخطاء فييا عمى  نسبو مرتفعة جدًا ىى موضوعات  -2
%( و حد  85.66% ػ 66.95( حصمت عمى  أوزاف مئوية مابيف )00، 05، 05، 9، 04أرقاـ )

 (. 2.42ػ  2.72وسطيا المرجح ) 

في التسمسؿ أالستبياني موضوعيا )كارى تَينة ثةر و كارى تَيثةر( الفعؿ ( 04الموضوع رقـ ) -3
%( حيث 95, 66( و بوزنو المئوي )2,72الالـز والفعؿ المتعدي حصؿ عمى وسطو المرجح )

جاء بالترتيب األوؿ ،ويرى الباحث  أف سبب الخطأ يعود إلى فيـ التالميذ بأف المتعدي والالـز 
ذا كاف يتعمؽ بالزمف ويفسروف ذل ؾ عمى  ضوئو فالزمف الماضي في الفعؿ يجعؿ الفعؿ )متعديًا( وا 

 الزمف مستقباًل كاف الفعؿ )الزمًا( .

( في قواعد المغة الكوردية  هاوةلَهاوى نادياز( في التسمسؿ االستبياني )9أما بالنسبة لمموضوع رقـ ) -4
ووزنو المئوي ، (2.68ح )الذي أتي في المرتبة الثانية حيث بمغ وسطو المرج، صفة  المخفية

%(، يرى الباحث أف األخطاء في ىذا الموضوع تعود إلى أف ىناؾ مجموعة مف األلفاظ 89.33)
ة( في قواعد المغة الكوردية يظير ذلؾ مف خالؿ ر المشتركة بيف )الصفة المخفية( و)الضمائر المستت

 شابو بينيما أحيانا.تركيب الجممة و يتعذر عمى التالميذ التمييز بينيما لوجود أوجو ت

( تحويؿ طؤزِيهى كازى تيَهةثةز بؤ كازى تيَثةز( في التسمسؿ االستبياني )05أما بالنسبة لمموضوع رقـ ) -5
%(  87.33( ووزنو المئوي )2.62حصمت وسطيا المرجح )، الفعؿ الالـز إلى الفعؿ المتعدي
ي ىذا الموضوع ىو وجود ويرى الباحث أف أخطاء التالميذ ف، ولذي أتي في المرتبة الثالثة

الميجتيف السورانية والبيدينانية وىما يختمفاف فييا شكاًل ويتشابياف مضمونًا ،وىناؾ مشكمة أخرى 
 تواجو التالميذ في ىذا 
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الموضوع تتعمؽ باألصوات، حيث يعاني منيا التالميذ فعند تحويؿ الصوت إلى فعؿ يكوف ىذا  -6
 عؿ متعٍد.الفعؿ الزمًا، ويحوؿ بقاعدة أخرى إلى ف

( الضمائر المستترة، تأتي في جيَهاوى نادياز( في التسمسؿ االستبياني )05بالنسبة لموضوع رقـ ) -7
%( يرى الباحث أف  85,33( وزنو المئوي )2,56المرتبة الرابعة وحصؿ حد وسطو المرجح )

لتي ال األخطاء التي يقعوف فييا  ىي نفسيا ذكرناىا في )الصفة المخفية( عند تركيب الجمؿ ا
 يستطيعوف التمييز بينيما. 

(  وظيفة الضمير ئةزكى جيَهاوى نادياز لة زضتةدا( في التسمسؿ االستبياني )00والموضوع رقـ ) -8
( ووزنو المئوي 2.42المستتر في الجممة، يأتي في المرتبة الخامسة حصؿ حد وسطيا المرجح )

ائر المستترة( وتابعًا لو ونفس %(، يرى الباحث أف ىذا الموضوع مكمؿ لموضوع )الضم85.66)
 المشاكؿ و األخطاء التي يقعوف فييا كما ذكرناىا سابقًا.

( حصمت عمى نسبة مرتفعة و حد وسطيـ 07، 0، 5، 2، 06أما بالنسبة الموضوعات أرقاـ ) -9
%(  مرتبا ترتيبًا 73.33 -% 74.66( ووزنيا المئوي  مابيف )2.2ػ  2.24المرجح مابيف )
 زنيا  المئوي لمخطأ كما في األتي:تنازليًا حسب و 

( الظرؼ الكيفي، الذي يأتي في المرتبة السادسة  بمغت هاوةلَكازى ضؤنيةتى( )06في موضوع رقـ ) -05
%(. يرى الباحث سبب ىذا الخطأ يرجع الى 73.33( ووزنو المئوي )2.24نسبة وسطو المرجح )

مة وعمة ذلؾ لتشابو األلفاظ في عدـ تمييز التالميذ بيف )الصفة( و)الحاؿ( عند تركيب الجم
 الموضوعيف في قواعد المغة الكوردية. 

( أداة الربط، الذي يأتي في ئامسِاشى ليَكدةز( في التسمسؿ االستبياني )2بالنسبة لمموضوع رقـ ) -00
%(. يرى الباحث سبب األخطاء 74( ووزنو المئوي )2.22المرتبة السابعة  بمغ وسطو المرجح )

( في الميجة البيدينانية عند استعماليـ في كولموضوع يرجع الى وجود لمفظ )التالميذ في ىذا ا
تكويف الجمؿ مَما يتعذر عمى التالميذ فيميـ لتكويف الجمؿ في ليجة البيدينانية وتعامميـ الخطأ 
في تطبيقيا نفس قانوف ليجتو أى )السورانية( وسبب آخرى يرجع الى عدـ التميز بيف أداة الربط و 

 ربط في تركيب الجممة أو في الجممة المركبة. ضمير ال

( تكويف اسـ معنوية، الذي يأتي دزوضتكسدنى ناوى واتايى( في التسمسؿ االستبياني )5وموضوع رقـ ) -02
%( ويرى الباحث سبب ىذه  72( و وزنو المئوي  )2.06في المرتبة الثامنة بمغ وسطو المرجح )

لموضوع يرجع إلى كثرة القوانيف عند صياغة الجمؿ في األخطاء الذي يقع فييا التالميذ في ىذا ا
 ىذه القوانيف الكثيرة . بقواعد المغة الكوردية مما يتعذر عمى التالميذ استيعا
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الذي يأتي في المرتبة ، (  أداة النداءئامسِاشى بانطكسدن)( في التسمسؿ االستبياني 0وموضوع رقـ ) -03
 %( . 75.66( و وزنو المئوي )8.٥8التاسعة  بمغ وسطو المرجح )

( الفعؿ المساعد، الذي حصؿ عمى كازى يازيدةدةز( في التسمسؿ االستبياني )07موضوع رقـ ) -04
%(. ويرى الباحث سبب 73.33( ووزنو المئوي )2.2المرتبة العاشرة و بمغ حد وسطو المرجح )

مى فعؿ رئيسي وفعؿ األخطاء في ىذا الموضوع يرجع الى أف الجمؿ في ىذا الموضوع  تحتوى ع
 مساعد ال يستطيع التالميذ أف يميزوا بينيما في المغة الكوردية في تركيب الجممة.

( ووزنيا المئوي 4، 3، 7، 02، 03كما ظيرت نتائج  موضوعات الذي حصمت عمى أرقاـ ) -05
( و وزنيا المئوي 0.9- 2المتوسط في  التسمسؿ االستبياني التي بمغت وسطيا المرجح مابيف )

%( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب وزنيا المئوي لمخطأ و وسطيا المرجح 63.33%ػ 66.66ابيف )م
 كما في اآلتي:

الفعؿ المركب  الذي حصؿ عمى  (كازى ليَكدزاو) ( في التسمسؿ االستبياني03بالنسبة موضوع رقـ ) -
الباحث أف سبب  %( و يرى66.66( ووزنو المئوي )2المرتبة الحادية عشرة وبمغ وسطيا المرجح  )

األخطاء التي يقع فييا التالميذ في ىذا الموضوع يرجع إلى أف في الجمؿ الكوردية الفعؿ المركب 
يتجزأ أحيانًا الى شيئيف منفصميف فال يأتيا سويًا فالتالميذ في مثؿ ىذه الجمؿ ال يمكنيـ بسيولة  

 ومعرفة الفعؿ المركب عند صياغة الجممة .

الفعؿ المشتؽ والذي حصؿ عمى  (كازى دازذاو)( في التسمسؿ االستبياني 02)بالنسبة الموضوع رقـ  -
ويرى الباحث أف سبب ، %(64( و وزنو المئوي )0.92المرتبة الثانية عشرة بمغ وسطو المرجح )

األخطاء التي يقع فييا التالميذ في ىذا الموضوع يرجع الى خطأ في استعماؿ معاني الحروؼ الزيادة 
 مى األفعاؿ وال يعرفوف بعضيـ في تكويف الفعؿ المشتؽ . عندما يزداد ع

صفة  العدد الترتيبي  والذي  (هاوةلَهاوى ذمازةى زيَكخطنت)( في التسمسؿ أالستبياني 7والموضوع رقـ ) -
%(، ويرى 62.66( ووزنو المئوي )٥.22حصؿ عمى المرتبة الثالثة عشرة والذي بمغ وسطو المرجح )

التي يقع فييا التالميذ في ىذا الموضوع يرجع تمؾ الزيادات الداخمة عمى الباحث أف سبب األخطاء 
صفة العدد األساسي فيصبح صفة عدد الترتيبي وعدـ فيـ التالميذ ليذا الموضوع  يقودنا الى المشكمة 
التي يعاني منيا التالميذ في محافظة السميمانية ألنيـ ناطقوف  بالميجة األـ اى ليجة )السورانية( 

عب عمييـ فيـ تركيب بعض الجمؿ في قواعد المغة الكوردية   والميجة البيدينانية وذلؾ لوجود ويص
 التذكير والتأنيث في ألفاظيـ وانعداميما في ليجتيـ السورانية.

ضمير الوصؿ والذي جاء في  (كو، كة) جيَهاوى ليَكدةزى)( في التسمسؿ االستبياني 3والموضوع رقـ ) -
%(. ويرى الباحث أف 62( و وزنو المئوي )٥724والذي بمغ وسطو المرجح ) المرتبة الرابعة عشرة
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سبب األخطاء التي يقع فييا التالميذ في ىذا الموضوع يرجع  الى نفس المشكمة التي ذكرناىا في 
 موضوع أداة الربط حيث يتعذر عمى التالميذ التميز بينيما . 

والذي احتؿ المرتبة  ، الجمؿ المركبة (ئاويَتةزِضتةى )( في التسمسؿ االستبياني 4وموضوع رقـ ) -
%(. يرى الباحث أف سبب 63.33( و وزنو المئوي )٥.3الخامسة عشر الذي بمغ وسطو المرجح )

األخطاء التي يقع فييا التالميذ في ىذا الموضوع يرجع إلى عدـ استطاعة التالميذ أف يفرقوا بيف 
ف أف الجممة الرئيسية والجممة التابعة مرتبطتاف سويًا بأداة الجممة الرئيسية والجممة التابعة وال يعرفو 

 الربط أو ضمير الربط. 

( في التسمسؿ 8، 6كما أظيرت النتائج الموضوعات التي حصمت عمى نسبو قميمة كموضوع رقـ )
 أالستبياني:

صفة العدد األساسي، يرى الباحث أف سبب األخطاء التي يقع فييا التالميذ   (هاوةلَهاوى ذمازةى بهجى) -
في ىذا الموضوع يرجع أف الى الصفة العددية األساسية ىما نوعاف )بسيطة ومركبة( وىذاف النوعاف 
يتفرع مف كؿ منيا أنواع كثيرة والمشكمة التي تواجو التالميذ ىي معرفة األعداد وىناؾ أعداد فييا شؾ  

 أخرى ليس فييا شؾ وىناؾ أعداد لممقدار والكمية .و 

التي تأتي في المرتبة السادسة عشرة و السابعة  ، صفة العدد المقطعي (هاوةلَهاوى ذمازةى كةزتى) -
%( لكؿ منيا. ويرى 53.33( لكؿ منيا الوزف المئوي )0.6عشرة بمغ وسطيـ المرجح متساوية )

لتالميذ في ىذيف الموضوعيف يرجع الى  الخطأ في قراءة الباحث أف سبب األخطاء التي يقع فييا ا
األعداد الكسرية في المغة الكوردية في إمالء قواعد المغة الكوردية فعمى التالميذ معرفة قوانيف قراءة 

 األعداد .

يرى الباحث أف ىذه الموضوعًا النحوية  التي شاع فييا الخطأ وذلؾ في ضوء النسبة  المئوية لمخطأ 
 % .05التي اتخذتيا الدراسة بمغت  أكثر مف الشائع 

ووقاية ، ويتيح  الفرصة لمعالجتو، حيث يضع التحديد الكمي لمخطأ الشائع إطارًا عمميًا في التعرؼ عميو 
التالميذ منو . كما أف درجة الشيوع متباينة تبايف نفس اإلنساف باختالؼ الزماف والمكاف فما يراه إنساف 

انو غير شائع. ومف ثـ يرى الباحث أف تحديد درجة الشيوع يكوف اصطالحيا حسب  أنو شائع قد يراه غير
وفقا لحجـ العينة، ولذلؾ فإنو ال توجد نسبة عددية محددة متعارؼ عمييا بيف ، مقتضيات البحث وطبيعتو

ومرتفعة الباحثيف تميز الشائع وغير الشائع. وأف ىذا الموضوعات  النحوية نسبة الخطأ فييا )مرتفعة جدًا 
الفعؿ الالـز والمتعدي  (  كازى تيَهة ثةز و كازى تيَثةز)ومتوسطة  وقميمة( عمى سبيؿ المثاؿ مواضيع 

تحويؿ الالـز إلى متعدي  (كازى تيَثةز طؤزِيهى كازى تيَهةثةز بؤ)الصفة المخفية و()هاوةلَهاوى ناديازو
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وظيفة الضمير المستتر في الجممة،  (ة زضتةدائةزكى جيَهاوى نادياز ل)الضمير المستتر و(جيَهاوى نادياز)و
وكانت نسبتو الخطأ مرتفعة جدًا ،وىذا الموضوع شائؾ ولـ  يتـ فيمو مف قبؿ مدرسي ومدرسات المادة 

والتشابو وتقارب  تولـ يتبع طريقة تدريس جيدة ولـ يأِت بأمثمة كثيرة وضعؼ تركيز التالميذ في الفروقا
ي التعميـ وخمط في المعمومات و عدـ إعطائيـ  مفاتيح كافية تمكنيـ مف الموضوعات و تسرع التالميذ ف

تصويب أخطائيـ بأنفسيـ، ىذا جعؿ أكثر عينة البحث التالميذ تقع في ىذا الخطأ لذا يعتبر خطًأ شائعًا. 
 إف طبيعة المادة قواعد تحتاج الى الدقة في الشرح والتوضيح المفصؿ.

 الكواعد الهخوية و أضبابًا عهد التالمير 4األخطاء الشائعة يف  –ثالجًا 

األخطاء النحوية   كان السؤال الثالث ىو: ما األخطاء الشائعة في قواعد  المغة الكوردية عند التالميذ ؟
 (  4لدى التالميذ بحسب  نتيجة االختبار الذي ُأجري كما ىو موضح مف  الجدوؿ )

 

 (4جدوؿ )
 و لعينة التالميذ بالنسبة المئويةتكرار األخطاء الشائعة لمادة النح 

 مرتبة تدريجيا  

 الموضوعات في الكتاب المقرر ت
 الخطأ الشائع

النسبة  التكرار
 المئوية

 %75 036 الفعل الالزم والفعل الوتعذي() كازى تيَهة ثةز و كازى تيَثةز 0
 %74 034 )  الصفت  الوخفٍت  ( هاوةلَهاوى نادياز 2
) تحوٌل الفعل الالزم إلى تيَهةثةز بؤ كازى تيَثةزطؤزِيهى كازى  3

 الفعل الوتعذي(

030 72% 

 %70 028 ()الضوائر الوستتر جيَهاوى نادياز 4
)وظٍفت الضوٍر الوستتر فً  ئةزكى جيَهاوى نادياز لة زضتةدا 5

 الجولت(
020 67% 

 %62 000 ) الظرف الكٍفً( هاوةلَكازى ضؤنيةتى 6
 %60 005 أداة الربط ()  ئامسِاشى ليَكدةز 7
 %60 005 )الفعل الوساعذ (  كازى يازيدةدةز 8
 %65 058 )تكوٌن االسن هعنوٌت( دزوضتكسدنى ناوى واتايى 9

 %58 056 ) اداة النذاء ( ئامسِاشى بانطكسدن 05
 %55 055 )الفعل الوركب (  كازى ليَكدزاو  00
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 %53 96 )الفعل الوشتق ( كازى دازذاو 02
 %52 95 )صفت  العذد الترتٍبً (  هاوةلَهاوى ذمازةى زيَكخطنت 03
 %52 94 )الجول الوركبت ( زِضتةى ئاويَتة 04
 %50 93 )الضوٍر الوصل (  (كو، جيَهاوى ليَكدةزى )كة 05
 %44 85 )الصفت العذد األساسً (اوةلَهاوىه ذمازةى بهجى 06
 %44 85 الوقطعً ()الصفت العذد  هاوةلَهاوى ذمازةى كةزتى 07

 

 عمى ضوء النتائج في الجدوؿ السابؽ اعتمد الباحث النسبة المئوية وفقا لممعيار االتي  

 % قميميو جدا55اقؿ مف  -
 قميمة  59,9 -% 55مف  -
 متوسطة  69,9 -%65مف  -
 % مرتفعة 79,9 -%75مف  -
 % فأكثر مرتفعة جداً  85مف  -

( تفاوت نسبة األخطاء  النحوية وتتضح مف 4وقد أظير حساب النسبة المئوية الموضحة في الجدوؿ )
النتائج أف أكثر األخطاء النحوية لدى التالميذ الذيف حصموا عمى تكرارات عالية في نسبة األخطاء كانت 

%( أي 75كانت نسبة الخطأ ) ،الفعؿ الالـز والمتعدي (كازى تيَهة ثةز وكازى تيَثةز)كالتالي : ففي موضوع 
%( اى مرتفعة , وفي 74كانت نسبتو الخطأ )، صفة  المخفية (هاوةلَهاوى نادياز)وفي موضوع ، مرتفعة

كانت نسبة الخطأ ، تحويؿ الفعؿ الالـز الى الفعؿ المتعدي (طؤزِيهى كازى تيَهةثةز بؤ كازى تيَثةز)موضوع 
%( أي  70كانت نسبة الخطأ )، ضمائر  المستترة (ناديازجيَهاوى )وفي الموضوع ، %( اى مرتفعة72)

كانت نسبة ، في الجممة روظيفة الضمير المستت (ئةزكى جيَهاوى نادياز لة زضتةدا)وفي الموضوع ، مرتفعة
كانت نسبة الخطأ ، ظرؼ الكيفي (هاوةلَكازى ضؤنيةتى)وفي الموضوع ، %( اى متوسطة67الخطأ )

%(اى 60كانت نسبتو الخطأ )، أداة الربط (ئامسِاشى ليَكدةز)ع وفي الموضو ، %(اى متوسطة62)
وفي ، %( اى متوسطة60كانت نسبة الخطأ )، الفعؿ المساعد (كازى يازيدةدةز)وفي الموضوع ، متوسطة

، %( اى نسبة متوسطة65كانت نسبة الخطأ )، تكويف االسـ المعنوي (دزوضتكسدنى ناوى واتايى)الموضوع 
وفي الموضوع ، %( اى نسبتو قميمة58كانت نسبة الخطأ )، أداة النداء (اشى بانطكسدنئامسِ)وفي الموضوع 

 (كازى دازذاو)وفي الموضوع ، %( أي نسبة قميمة55كانت نسبة الخطأ )، الفعؿ المركب (كازى ليَكدزاو)
 (زيَكخطنتذمازةى  هاوةلَهاوى)وفي الموضوع، %( أي نسبة قميمة53كانت نسبة الخطأ )، الفعؿ المشتؽ

الجمؿ  (زِضتةى ئاويَتة)وفي الموضوع ، %( اى نسبة قميمة52كانت نسبة الخطأ )، الصفة عدد الترتيبي
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ضمير  ((كو، كة) جيَهاوى ليَكدةزى)وفي الموضوع ، %( أي نسبة قميمة52كانت نسبة الخطأ )، المركبة
الصفة العدد  ( هاوى ذمازةى بهجىهاوةلَ)وفي الموضوع ، %( أي نسبة قميمة50كانت نسبة الخطأ )، الوصؿ

 (هاوةلَهاوى ذمازةى كةزتى)وفي الموضوع ، %( أي نسبة قميمة جداً 44كانت نسبة الخطأ )، األساسية
 %( أي نسبة قميمة جدًا.44كانت نسبة الخطأ )، الصفة العدد المقطعي

يس الحديثة وعدـ استخداـ وىذا يدؿ عمى رأى الباحث أف أغمبية المدرسيف والمدرسات لـ يمموا بطرؽ التدر 
الطمبة في حؿ التماريف ولـ يطمب منيـ بأف يأتوا بعدة جمؿ في ىذه الموضوعات وعدـ اىتماـ عدد مف 

وضعؼ المستوى األكاديمي و التربوي لعدد مف ، مدرسي المادة بتصحيح األخطاء التي يقع فييا التالميذ
التدريس في قسـ آداب المغة الكردية ليسوا قسـ المغة مدرسي المغة الكوردية نظرًا ألف معظـ مف يمتحقوف ب

وعدـ إعطاء أىمية المادة ) قواعد المغة الكوردية(  والنجاح الكمي في ، الكوردية مف الكميات التربوية
وسرعة مدرسي المادة  في إكماؿ التماريف ، السنوات السابقة ،وعدـ استخداـ أسموب التشجيع مع التالميذ

نياء المنيج ا )البيدينانية( يشكؿ عائقًا   ةواختالؼ بعض المفردات في الميجتيف  وخاصة الميج، لمقرروا 
وىذا أدى إلى صعوبة فيـ التالميذ البعض المفردات ، أماـ بعض مدرسي المادة في محافظة السميمانية

، المادةواعتماد بعض التالميذ عمى المالـز وعدـ اعتمادىـ الكامؿ عمى  مدرسي ، والمعاني والكممات
ىماؿ المدرسي المادة في تكميؼ التالميذ ، فالتالميذ  يدرسوف القواعد فقط مف أجؿ االمتحانات وا 

 بالواجبات المنزلية .
 مكرتحات لعالج األخطاء لدى املتعلمني 4  -زابعًا

 كان السؤال الرابع ىو :

 ما المقترحات لعالج ىذه األخطاء الشائعة في قواعد المغة الكوردية ؟ -  

ولمعرفة مقترحات مدرسي ومدرسات المغة الكردية حوؿ خطة لعالج األخطاء النحوية الشائعة فى النحو 
 الباحث بما يأتي : ـقا

ف والمدرسات مف مقترحات لعالج األخطاء   النحوية  وذلؾ و أطمع عمى جميع ما ذكره المدرس -0
 مف خالؿ تسجيؿ أرائيـ عمى االستبيانات .

 ه اآلراء ثـ رتبيا تنازليًا .قاـ  بحساب تكرارات ىذ -2

(  5استخراج النسبة المئوية لكؿ مقترح كما في الجدوؿ ) -3
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 (5الجدول )

 التكرارات والنسب المئوية لمقترحات المدرسين والمدرسات 
 حول عالج األخطاء النحوية .

النسبة  التكرار المقترحات ت
 المئوية

مادة تعميمية معاصرة إعادة النظر في منيج المغة الكوردية وتصميـ  0
 لو والفصؿ بيف موضوعات القواعد النحوية واألدب الكوردي

8١ 055% 

ضرورة الربط بيف الموضوعات قواعد  المغة الكوردية مف ناحية   2
 التشابو والختالؼ حتى يتمكف الطالب مف معرفة النحو معرفة تامة

8١ 055% 

، أف يضيؼ المدرس إلى دروس القواعد شيئًا مف المرح  والدعابة  3
 بحيث يخفؼ مف جفاؼ ىذه المادة

86 96% 

والكتابة ، تكميؼ التالميذ بواجبات تتصؿ بالتطبيؽ عمى القاعدة  4
 الجيدة

81 92% 

 ينبغيتجسيد األخطاء النحوية عمى أنيا مشكمة  …حؿ المشكالت  5
 مواجيتيا.

81 92% 

 %92 81 . مساعدة التالميذ عمى اكتشاؼ األخطاء النحوية 6
 %88 88 . في المغة الكورديةجمؿ  وتكويف  تدريب التالميذ عمى بناء  7
 %84 8٥ ة.دبصورة مقصو ، أخطاء نحويةفييا  اإلتياف بجمؿ  8
التدريس المالئمة في تدريس قواعد المغة  طرؽبعض استخداـ  9

  الكوردية.
81 85% 

 %85 81 العناية باإلعراب المتكامؿ دوف الشاىد النحوي فقط .  05
عند  األخطاء النحوية التى يقعوف فييا تصحيح  توجيو التالميذ إلى 00

 االستخداـ .
81 85% 

تدريس القواعد وتعميميا عمى أنيا وسيمة لمتعبير والفيـ الصحيح ال  02
 عمى أنيا غاية في ذاتيا.

81 85% 

مف خالؿ قدرتيـ عمى  –فى بعض جوانبو  –تقويـ أداء التالميذ   03
 اكتشاؼ األخطاء النحوية.

٥3 76% 

 %72 ٥2 تدريب التالميذ عمى النطؽ السميـ والتحدث أثناء درس النحو. 04
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ًً  والمفظي الكتابيالعناية بالجانبيف  05  %68 ٥1 فى تدريس النحو معًا
 %68 ٥1 ومكوناتيا بالشكؿ ، توجيو التالميذ إلى ضبط الجمؿ 06

 

وبالنظر لمجدوؿ السابؽ يتضح أف مقترحات المدرسيف والمدرسات عند عالج األخطاء النحوية الشائعة 
 عند تالميذ الصؼ العاشر اإلعدادي  يمكف تصنيفيا فى المجاالت التالية .

 .(  06، 03، 05،00،02، 8،9، 7، 5،6، 3مجاؿ طرؽ التدريس : المقترحات أرقاـ ) -0

 ( . 05، 04، 4مجاالت األنشطة المدرسية  والتطبيقات أرقاـ  ) -2

والمالحظ عمى ىذه المقترحات أنيا تدؿ عمى وعى وأدراؾ المدرسيف والمدرسات لطبيعة عمـ القواعد 
و إعطاء الوزف األكبر في العالج لطرؽ ، واالىتماـ  الواضح باألنشطة والتكميفات المنزلية، النحوية

 التدريس .
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 الفصل الخامس

 التوصيات واملكرتحات 

 توصيات البخح 4 -أواًل

األخذ بمقترحات المدرسيف والمدرسات في الوقاية مف األخطاء النحوية الشائعة في قواعد المغة  -0
 الكوردية التي يقع فييا التالميذ في المراحؿ المختمفة في محافظة السميمانية 

العالجي لألخطاء عند التدريس لما يقع فيو التالميذ في مختمؼ المراحؿ الدراسية استخداـ التدريس  -2
. 

توعية التالميذ بأىمية القواعد النحوية  في حياتيـ اليومية و دورىا الفاعؿ في رقي األمـ وتطويرىا  -3
. 

ي ضرورة إعادة النظر في موضوعات القواعد النحوية المقررة عمى تالميذ الصؼ العاشر اإلعداد -4
لتكويف وظيفية ،مع التأكيد عمى ربط بعض الموضوعات  مف ناحية التشابو واالختالؼ حتى 

 يتمكف التالميذ مف معرفة النحو معرفة تامة.

وضع برامج متكاممة لموقاية مف األخطاء الشائعة  التي تـ التوصؿ إلييا والموجودة لدى تالميذ في  -5
 التعميـ.مادة قواعد المغة الكوردية في مختمؼ مراحؿ 

اإلفادة مف نتائج البحوث الخاصة باألخطاء الشائعة في إجراء يراعي ىذه األخطاء مف حيث  -6
 توظيؼ:

 أفضؿ أساليب إعداد كتب مادة المغة الكوردية . -
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 كوزتةى تؤذيهةوة

بؤ ئاشهابوونة لةضةز هةلَة باوةكان لة بابةتةكانى زيَصمانى شمانى كوزديدا الى  ئاماجنى ئةم تؤذيهةوةية
حؤيهدكازانى قؤناغى ئامادةيى و دةضتهيصانكسدنيان و هؤكازةكانى هةلَة باوةكان و دانانى ثالنيَكى ضازةضةزى بؤ 

( 00ذيهةوة . منوونةى تؤذيهةوةكة )ئةو هةالَنة تويَرةز زيَطاى هةزةمةكى  بةكازهيَهاوة بؤ هةلَبرازدنى منوونةى تؤَ
خويَهدكاز بوون بةمنوونةى تؤذيهةوة . ئامساشى تيَبيهى  180ماموضتاى شمانى كوزدى لة هةزدوو زةطةش  هةزوةها 

 -22بؤ  2011 -1-11بةكاز هيَها وةكو ئامساشى تؤذيهةوة ,زاضتى و دزوضتى جيَطريى  ئامساشةكةى دةوزهيَها ,لة ماوةى 
 ةز منوونةى تؤذيهةوةكةداجيَبةجيَكسا .بة ض 2011 – 1

تويَرةز هةنديَك هؤكازى ئامازى بةكازهيَهاوة بؤ زوونكسدنةوةى ليطتى ئامساشى تيَبيهى وةكو هاوكيَصةى )ثريضون(و 
 ناوةندى شياو وطةيصتووة بة ضةند ئةجناميَك بة ثيَى ئامانج  تؤذيهةوةكة

سدووة و  ئةم  تؤذيهةوةية لة والَتى ميطس ,لة ثةميانطاى هةزوةها ضةند زاضثازدةو  ثيَصهياشى ثيَصكةش ك  
 ئةجنامدزاوة 2011لة ضالَى  -قاهرية -تؤذيهةوةو ليَكوَلَيهةوةى عةزةب

 
ABSTRACT 

 Language is the mainstream of nations' civilization and heritage through 
which its thought and morality is formed; it constitutes a protective shield for 
the unity and correlation of its psychological, cultural and social contexture. In 
addition, it consists in a means of communication and connection which 
enables every member of society to exercise his functional as well as social 
role. 

     Undoubtedly, language is a human phenomenon which comes across all 
roles and phases of human history; like any human society, Kurds use a current 
language according to recognizable phonetic, morphological and grammatical 
rules and has its modular system (phonemes) which is a small units of 
language, composed of units of exchange (morphemes) and in turn are used in 
the formation of the grammatical system for the wording of phrases and 
sentences. 

And almost low level students in the grammar. It is used in a 
comprehensive manner over years, and is not limited to the stage of study 
without the other,  a classroom without a spare, although many scientists 
exaggerated the use of rules which made the dominant feature of their 
language that it was rough and difficult and then requires special mental 
abilities for the student to understand and perceive its main basics; grammar as 
far as the contemporary scientists are concerned should be concise, easily 
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trodden and clear-cut, abundant with evidences and examples, of exquisite 
presentation and explanation, expressive of the spirit of age. 

The present study aims to identify the common mistakes in subjects of 
Kurdish language rules for preparatory stage students, as well as diagnose the 
causes of such common mistakes in the Kurdish language rules, and therefore, 
develop a plan to treat those mistakes. The study designed a more consistent 
questionnaire with the nature of the research so as to define the viewpoints of 
teachers about such mistakes faced by their students in the Grammar of 
Kurdish language. 

The researcher used random method in testing the sample of his 
research due to the fact that random method has more advantages than other 
methods. The researcher set out a sample composed of 50 teachers of Kurdish 
language together with a sample of 180 students in tenth preparatory grade in 
the province of Sulaymaniyah. The researcher used random method in the 
testing process on the subjects of Kurdish language rules which reached a 
number of (17)  subjects grammatically. After collecting questionnaires, note 
cards, and correct diagnostic test, the researcher ascertained of the validity and 
reliability of research tools by analyzing the research results using percentages 
and agreement ratios and calculating stability, and probable mean as well as 
percentile weight. 
 The study concluded, in light of results, to several recommendations, 
most importantly:- 

-  To carry out studies on the use of therapeutic teaching of mistakes 
committed by studies in various stages of study. 

-  The necessity to reconsider the rules of grammatical topics for tenth 
preparatory grade students, with an emphasis on linking such issues in 
terms of similarities and differences so that students are very well aware 
of the rules of grammar. 

-  Subject teachers should edify the students with the importance of 
grammatical rules in their daily life, describing the benefit of studying 
grammar and its significance in the study of Kurdish language. 

 


