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Abstract 

This research was aimed to: Produce nahwu teaching book based on Syauqi 
Dhayf‟ theory. Measure the eligibility of the book. Measure the affectivity of 
the book.This research was  research and development model as laid out by 
Borg and Gall was modified. The analyses qualitative databy using Miles and 
Huberman‟s theory, and  analyses quantitative data by using T-Test. the result 
of this research is: Among the characteristics of teaching materials developed 
are by utilizing inductive approach. Such approach uses materials which are 
based on reformation theory by Syauqi Dhayf who neglects i’râb taqdiry and 
mahally, removes ‘âmil in i’râb, and redefines nahwu topic. The developed 
teaching book is eligible to be used in teaching nahwu based on validation by 
experts nahwu, arabic, and teaching design. which achieved  very good score. 
The developed teaching book is effective in improving the grades of students 
based on T-Test that counted: 20,014 bigger than T table: 2,101 and its 
significant grade: 0,000 smaller than alpha: 0,050. It means there is a great 
difference of exam‟s results between before and after implementation. 
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 املقدمة

م به أن حللُم اللغت اللشبُت له مؽىالث كذًذة، والظلف في اللىاكذ مً 
ّ
اإلاعل

ت ت مً  الىدٍى جيىن مً أكلذ اإلاؽىالث التي جىاحه الذاسظين، بدُث أصبدذ اللىاكذ الىدٍى

اإلاىطىكاث التي ًىُفش منها الؼالب وال ٌعخؼُم أخذ ئهياس رلً، وكذ أدث َزٍ الخالت ئلى ؼبه 

م اللىاكذ في الىالم بل اولىغ رلً أًظا في هشاَُت الؼالب للغت اإلالاداة بلذم اظخخذا
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ت جإدي ئلى طلف الؼالب في اإلاهاساث  1اللشبُت. وؿاَشة طلف الؼالب في اللىاكذ الىدٍى

ت: مهاسة الاظخماق ومهاسة الىالم ومهاسة اللشاءة ومهاسة الىخابت.   2اللغٍى

زير اإلاىؼم الُىهاوي في الىدى ومً اللىامل التي حللذ الىدى ًضداد حللُذا َى جأ

 3اللشبي واخخالغ الىدى باإلاىؼم، َى الزي أدي ئلى الصلىبت والخيلف في وطم كىاكذ اللشبُت.

ومم رلً، لم  جىً كظُت جأزير اإلاىؼم الُىهاوي في الىدى كظُت معلمت وما صالذ هزلً ختى 

ن ًصبذ مً اإلاعلماث،  لزلً آلان كلى الشغم مً اهدؽاس اللٌى بهزا الخأزير وسواحه ختى واد أ

 اخخلف الباخثىن اإلالاصشون في معألت جأزش َزا الىدى باإلاىؼم.

ئن صلىبت فهم هخب الىدى لِعذ واكلت للىاػلين بغير اللشبُت فلؽ بل للىاػلين بها 

شي ًاظين أبى الهُجاء أن الجاخف أٌو مً ججّشأ واكترف بصلىبت هخب الىدى كلى  أهفعهم. ٍو

  4كلمه ومىظىكُخه. ةالشغم مً غضاس 

ولخل َزٍ الصلىبت، فان الىدى اللشبي كذ مش بلذة مداوالث إلصالح مىهجه، بغُت 

ا كذًما مداولت ابً مظاء في هخابه "الشد كلى  جِعيٍر واظدُلابه للىاؼئت والذاسظين، وأؼهَش

 وان ؼىقي طُف مً أوائل مً فجشوا كظُت الىدى اللشبي وطشوسة الىـش في هثير 5الىداة".

مً معلماجه ئزش وؽٍش وجدلُله لىخابه "الشد كلى الىداة" البً مظاء؛ رلً الىخاب الزي هادي 

ت اللامل في الىدى، وما جلىم كلُه مً حللُل وكُاط، والاهخفاء بزهش  فُه صاخبه بالغاء هـٍش

فُلٌى في ملذمخه للؼبلت ألاولى: "وكذ ظذد ابً مظاء ظهام دكىجه أو كل  6اللىاكذ مجشدة.

                                                           
ت والخؼبُمساجب كاظم كاؼىس ودمحم فإاد الخىامذة،   1 ، الؼبلت الثالثت، )كمان: داس أظالُب جذَسغ اللغت اللشبُت بين الىـٍش

مجلت اإلاماسظاث ؛ اظماكين وهىغي، "كظاًا في وطم الىدى اللشبي ووؿائفه"، 116م(، 2111ٌ/1431اإلاؽيرة لليؽش والخىصَم والؼباكت، 

ت ت ؤلابخذائُت مً ؛  هجم كبذ هللا غاله اإلاىس ي، "صلىباث حللُم مادة كىاكذ اللغت اللشبُت في اإلاشخل94، 2112، اللذد الخاظم، اللغٍى

ت، وحهت مللمي اإلاادة ومللمتها"،   .151، 2119اللذد الخامغ، واهىن الثاوي، مجلت دساظاث جشبٍُى
2 Uril Bahruddin dan Halomoan, “Tahlîl al-Akhthâ al-Syafahiyah al-Syâi‟ah Lada Thullâb Qism 

Ta‟lîm al-Lughah al-„Arabiyah fî al-Jâmi‟ah al-Islâmiyah al-Hukûmiyah Bi Malang”, Arabi: Journal of 
Arabic Studies, Vol. 4, No. 2, 2019, 201-214. 

، مجلت اللادظُت في آلاداب و الللىم التربِىتصادكم فىصي دباط، "حهىد كلماء اللشبُت في جِعير الىدى و ججذًذٍ"،   3

م، 86(، 2118(، املجلذ العابم )2-1اللذادان ) ً؛ كبذ هللا حاد الىٍش ، الؼبلت ألاولى )اللاَشة: مىخبت الذسط الىدى في اللشن اللؽٍش

 .187(، 2114-1425آلاداب، 
خب ،) كمان: كالم الى1983 مـاَش الخجذًذ الىدىي لذي مجمم اللغت اللشبُت في اللاَشة ختى كامًاظين أبى الهُجاء،   4

 .219(، 2118الخذًث، 
، )دون ميان: ولُت آلاداب مىكف ؼىقى طُف مً الذسط الىدىي دساظت في اإلاىهج والخؼبُمكالء الذًً اظماكُل الخمضاوي،   5

 .6حاملت اإلاىُا، دون ظىت(، 
6 Wati Susiawati, “ ushul al-Nahwi Dalam Perspektif  Ibnu  Madha”,  Arabi: Journal of Arabic 

Studies, Vol. 2, No. 2, 2017, 163-171. 
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ت اللامل التي أخالذ هثيرا مً حىاهب هخاب الىدى اللشبي ئلى كلذ صلبت ظها م زىسجه ئلى هـٍش

 7الخل كعيرة الفهم.

طُف بما حاء في َزا الىخاب مً آلاساء  بلذ جدلُم َزا الىخاب ودساظخه، ًخأزش ؼىقي

ت. خُث أصذس ل ٌلذ جلخُصا وافُا  ؼىقي الىدٍى طُف هخاب "الشد كلى الىداة" بمذخل ػٍى

للىخاب وما ًدمل مً أظغ جِعير الىدى اللشبي مم جأًُذ وامل وئطافاث مىه آلساء ابً مظاء، 

ت اللامل في  إهذ َزا كىله: "ومض ى ابً مظاء كلى َذي اإلازَب الـاَشي ًىىش في هـٍش ٍو

 8الىدى وما حّشث ئلُه مً سوام ألاكِعت والللل، وكذ فّصلذ اللٌى في رلً بمذخل الىخاب".

ئكادة جيعُم أن مداولت ؼىقي طُف الخجذًذًت للىدى اللشبي مً خالٌ ًشي الباخث 

أبىاب الىدى،  وئلغاء ؤلاكشابين الخلذًشي واملخلي، وؤلاكشاب لصخت الىؼم، ووطم الظىابؽ 

فاث الذكُلت، وخزف الضوائذ الىثيرة، وؤلاطافاث اإلاخىىكت  أمش مهم لخل بلع والخلٍش

ظالمُت، ألن َزٍ املخاولت تهذف ئلى جِعير الىدى مؽىالث الىدى اللشبي في الجاملت الا 

 الخللُمي.

وان مً أَذاف حللُم الىدى اللام في كعم حللُم اللغت اللشبُت في ولُت التربُت بجاملت 

فلىفى ؤلاظالمُت الخيىمُت، أن ًيىن وظُلت لتركُت هفاءاث الؼلبت ألاظاظُت في اإلاهاساث 

ت ألاسبم، الظُما مهاسة اللشاءة  و مهاسة الىخابت.اللغٍى
وئرا هـش الباخث ئلى َزٍ ألاَذاف، فان  9

حللُم الىدى في َزٍ اليلُت جمُل ئلى الىدى الخللُمي الزي ٌؽمل اإلاعخىي الىؿُفي الىافم 

م اللعان، وظالمت الخؼاب، وأداء الغشض، وجشحمت الخاحت. فهى ًشهض كلى ما ًدخاج  لخلٍى

 11ػبلا ألَذاف الخللُم وؿشوف اللملُت الخللُمُت.ئلُه اإلاخللم، مم جىُُفها جىُُفا مدىما 

                                                           
)الؼبلت ألاولى: اللاَشة: دون لىكت كلى ؼىقي أظخار الجُل وآخش اللماللت اللالمت ؼىقي طُف، خمضة بً فاٌم الفخحي،   7

 .9-7(، 1947، الؼبلت الثالثت، )اللاَشة: داس اإلالاسف، هخاب الشد كلى الىداة . ابً مظاء اللشػبي،51(، 2115اإلاؼبم، 
، )دون ميان: ولُت مىكف ؼىقى طُف مً الذسط الىدىي دساظت في اإلاىهج و الخؼبُمكالء الذًً اظماكُل الخمضاوي،   8

 .11آلاداب حاملت اإلاىُا، دون ظىت(، 
 م .2116ير ظفخُمب 1واسجُنى، سئِغ كعم حللُم اللغت اللشبُت في ولُت التربُت بجاملت فلىفى ؤلاظالمُت الخيىمُُت، اإلالابلت في   9

)الجضائش: ميؽىساث املجلغ  ججذًذ الىدى: مىصلت أو طشوسة؟، بدث ميؽىس في أكماٌ هذوة ججذًذ الىدى،دمحم صاسم،   11

جِعير الىدى  . ؼىقى طُف،6م(،  1982، )اللاَشة: داس اإلالاسف، ججذًذ الىدى؛ ؼىقي طُف، 119م(، 2111ألاكلى للغت اللشبُت، 

الؼبلت ألاولى، )اللاَشة:  مداطشاث مجملُت،. ؼىقى طُف، 51 ،(1986)اللاَشة: داس اإلالاسف،  ههج ججذًذٍ،الخللُمي كذًما وخذًثا مم 

 .47(، 1998مجمم اللغت اللشبُت، 
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ىن اإلالاصشون أن  الغشض الشئِس ي مً حللُم الىدى َى أن ًيىن اإلاخللمىن  لزلً ًشي اللغٍى

ً كلى فهم التراهُب وأظالُب اللغت اللشبُت. كادٍس
11 

ا  ًشي الباخث أن أَذاف حللُم مادة الىدى في كعم اللغت اللشبُت التي ظبم رهَش

إلاا هخبه دمحم سؼذسي خاػش وألاخشون، خُث كاٌ: َىان ئحماق كلى أن حللُم كىاكذ مىاظبت 

م اللعان والللم. ًشي الباخث أن  12الىدى والصشف لِغ غاًت فى راجه، وئهما َى وظُلت لخلٍى

ت جشجىض كلى جِعير  ت الخجذًذ التي حاء بها ؼىقي طُف، ألن َزٍ الىـٍش ذ  هـٍش َزا الشأي ًٍإ

. وان الىاط ًخللمىن اللغاث ألاحىبُت طمً اللغت اللشبُت مً أحل العُؼشة الىدى الخللُمي

كلى كىاكذَا. أما في اللصش الخذًث فلذ جدىلذ البدىر والاظخخذام الخلُلي للغاث أزىاء 

ولىً هثيرا مً مشاهض حللُم اللغت اللشبُت ومللمي الىدى اللشبي ًجللىهه  13الخىصل الخلُلي.

بخفصُالجه وؼىاسدٍ وهىاسدٍ، فُصبذ حللُمهم حللُما كً اللغت ال َذفا بزاجه، فُبالغىن 

 15وكىاًت مللمُه مخجهت ئلى الىدى الىـشي. 14حللُما للغت.

ئهخاج هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس كلى طىء ججذًذ الىدى  -1يهذف َزا البدث ئلى: 

ججذًذ الىدى كُاط صالخُت هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس كلى طىء  -2اللشبي لؽىقي طُف.

طُف لؼلبت كعم اللغت اللشبُت بيلُت التربُت بجاملت بالىفى ؤلاظالمُت  ؽىقياللشبي ل

كُاط فلالُت اظخخذام الىدى الخللُمي اإلاؼىس كلى طىء ججذًذ الىدى اللشبي  -3الخيىمُت.

طُف لتركُت الخدصُل الذساس ي لذي ػلبت كعم اللغت اللشبُت بيلُت التربُت بجاملت  ؽىقيل

  ىفى ؤلاظالمُت الخيىمُت.بال

 

                                                           
11 Khabibi Muhammad Luthfi, “Epistemologi Nahw Ta„Lîmî Dalam Persepektif Linguis Arab 

Kontemporer”, Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban, Vol. 5, No. 2, 2018, 237.   
ت الخذًثتمدمىد سؼذي خاػش وألاخشون،   12 ، الؼبلت ػشق جذَسغ اللغت اللشبُت والتربُت الذًيُت في طىء الاججاَاث التربٍى

 .217(، 1983الثاهُت، )اللاَشة: داس اإلالشفت، 
13 Salih Mahgoub Eltingariand Nurul Shifaah BintiA bdullah, "Tahlîl al-Hâjât al-Hhâshshah li 

Muta'allimî al-Lughah al-'Arabiyah li Aghrâdh Khâshshah", Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasa Araban, Vol. 4, No. 2, 2017, 284. 

14 Sahkholid Nasution, “Ithqan Maharat al-Lughah al-'Arabiyah Min Khilal Tadris al-Nahw”, 
Arabi: Journal of Arabic Studies, Vol. 1, No. 2, 2016, 102-114. 

15 A. Samsul  Ma'arif,  “Tathwir Kitab al-Ajurumiyah Wa Fa'aliyatuha Fi Tadris al-Qawa'id Bi 
Madrasah Tsunaiyah al-Lughah al-Tsanawiyah al-Islamiyah,” Arabi: Journal of Arabic Studies, Vol. 2, No. 
1, 2017, 105-112.  Rifki Abdillah & Maswani.,  “Atsar  Itbaa' Madkhal al-Ta'allum al-Ta'awuniy Fii 
Ta'liim al-Nahw”, Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 2, No. 1, 2015, 130-
143. 
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 منهج البحث
شئن َزٍ  الذساظت خلُؼت مً البدث والخؼٍى

باظخخذام همىرج بىسج وغاٌ،  16

ومشث بالخؼىاث الخالُت: جدلُل الخاحاث، وجصمُم الىخاب الخللُمي، وجصذًم  17بالخصشف.

، وججشبت الىخاب الخللُمي، والخلذًل الثاوي. وهخاب الىدى الخللُمي  الخبراء، والخلذًل ألاٌو

ت ؼىقى طُف الخجذًذًت للىدى اللشبي، وال بذ مً الخؼبُم اإلاُذاوي  اإلاؼىس ٌلخمذ كلى هـٍش

خذامه لخللُم الىدى اللشبي وفلالُخه لتركُت جدصُل الؼلبت الذساس ي في للُاط صالخُت اظخ

َزا البدث جخيىن مً البُاهاث الىُفُت والىمُت، فأما البُاهاث الىُفُت  مادة الىدى.  وبُاهاث

فخخللم بمميزاث هخاب الىدى الخللُمي. وأما البُاهاث الىمُت فهي هدُجت جلُُم الخبراء، 

لي والبلذي. ومصذس َزٍ البُاهاث َى خبير الىدى وخبيرا الخصمُم وخبير وهدُجت الاخخباس اللب

اللغت ومجمىكت ججشبُت مً ػلبت كعم اللغت اللشبُت. وألاظالُب في حمم البُاهاث هي 

اإلاالخـت، واإلالابلت، والاظخبُاهت، والاخخباس، ودساظت الىزائم. وألاظالُب التي اظخخذمذ في 

ىبشمان. وفي جدلُل البُاهاث الىمُت اظخخذم جدلُل البُاهاث الىُفُت هي  ت مُلغ َو هـٍش

م t-test الباخث اخخباس    .SPSSكً ػٍش
 

 ومناقشتها نتائج البحث
 مميزات كتاب الىحو التعليمي املطور 

 مميزات الكتاب املطور من هاحية التصميم .1

اث ؼىقي طُف  الخجذًذًت ًخميز هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس بأهه ٌعخفُذ مً هـٍش

اجه التي ًمىً جؼبُلها فُه، ئلغاء ؤلاكشابين: ؤلاكشاب الخلذًشي وؤلاكشاب  للىدى ومً هـٍش

ظشوسة الاظخغىاء كً جلذًش خشهت ؤلاكشاب في آخش الاظم اإلاىلىص واإلالصىس، املخلي، ف

(: والابخلاد كً حللُل كذم ؿهىس الخشهت فيها بالخلزس والثلل واملخل؛ ومثاٌ رلً: )حاء الفتى

                                                           
ش ًدخاح ئلى البُاهاث الىُفُت والبُاهاث الىمُت، مً هاخُت البُاهاث اإلاعخخذمت في ًشي 16 دمحم كذهان لؼُف أن البدث والخؼٍى

ش فاهه ال ًيىن  مذخل البدث الىُفي ومذخل البدث الىمي، باإلطافت ئلى رلً البُاهاث الىُفُت والباًاهاث ال ًمىً  البدث والخؼٍى

لخبر الجمم بين مذخل البدث الىُفي اكخباٍس اإلاذخل الاخؼالػي ،  ٌُ شي ال  فانهما معخخذمان في ملخظاًاث مخخلفت، لزلً البدث الخؼٍى

ومذخل البدث الىمي. ولىً مً هاخُت ئحشاث البدث التي حعخخذم اللذًذ مً اإلاشاخل مثل اإلاشاخل اإلاعخخذمت في مذخل البدث 

لخبر مذخل البدث الىُفي. ٌُ ش    الىُفي، فالبدث والخؼٍى
17 Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa, Cet. III, (Malang: 

UM Press, 2014), 85. 
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ذ(: َزا مبخذأ  الفتى فاكل مدله الشفم، )حاء اللاض ي(: اللاض ي فاكل مدله الشفم ، وفي )َزا ٍص

مدله الشفم، وفي )هخابي حذًذ(: هخابي مبخذأ مدله الشفم، وئلغاء جلذًش مخللم الـشف والجاس 

جلذًٍش واملجشوس في )الؼالب في الجاملت  والؼالب أمام الجاملت(؛ ألنهما ال ًخلللان بمدزوف 

معخلش أو اظخلش فهما أهفعهما خبر، وهزلً ئرا وكلا ولخا أو خاال، وئكشاب الجملت التي لها 

مدل في ؤلاكشاب بلذم ؤلاؼاسة ئلى مدلها مً سفم أو هصب أو حّش، وئهما ًىخفى فلؽ باإلؼاسة 

ذ ًىخب الذسط(: َزٍ ا ىخفى بأن ًلاٌ  في مثل )ٍص ت في الجملت، وٍُ  لجملت خبر.ئلى وؿُفتها الىدٍى

ت ملذسة بلذ فاء العببُت وواو اإلالُت، وسأي ؼىقي طُف أن  وئلغاء كمل )أن( اإلاصذٍس

اإلاظاسق مىصىب بالم الخللُل والم الجخىد ووي وختى وئرن وأو التي بملنى ئلى أو ئال، فجمُلها 

 ا.ًأحي الفلل اإلاظاسق بلذَا مىصىبا وال خاحت ئلى جلذًش هصبه بأن مظمشة حىاصا أو جلذًش 

زا ٌلني أن ول كالمت أصلُت في مىطلها، وال  وئلغاء اللالماث الفشكُت في ؤلاكشاب، َو

جىىب كالمت كً كالمت، فال الفخدت هائبت كً الىعشة في اإلامىىق مً الصشف وال الىعشة هائبت 

كً الفخدت في حمم اإلاإهث العالم وال الىاو في ألاظماء الخمعت وحمم اإلازهش العالم وال 

ي اإلاثنى هائبت كً الظمت ومثاٌ رلً، لِعذ ألالف هائبت كً الفخدت وال الُاء كً ألالف ف

الىعشة في ألاظماء الخمعت وأًظا لِعذ الُاء هائبت كً الفخدت أو الىعشة في اإلاثنى وحمم 

 اإلازهش العالم.

ف اإلافلٌى اإلاؼلم، كشف كىذ ابً َؽام اإلافلٌى اإلاؼلم  َى اظم ًإهذ  وئكادة حلٍش

ىا كامله أو  ِّ ىا للىىق ومب ِّ ًبين هىكه أو كذدٍ. ومً اإلاللىم أن اإلافلٌى اإلاؼلم ًيىن مإهذا ومب

لللذد وجىىب كىه الصفت واظم ؤلاؼاسة ومشادفه وكذدٍ وفي بلع ألاخُان ًظافان ئلى 

ف بً َؽام آهف الزهش، لزا  اإلاصذس. وؼىقي طُف ًشي أن َزٍ الخاالث ال ًخظمنها حلٍش

فا حذًذا للمف لٌى اإلاؼلم بأهه اظم مىصىب ًإهذ كامله أو ًصفه أو ًبِىه طشبا وطم حلٍش

مً الخبُين، لزلً جذخل في ولمت )طشبا مً الخبُين( حمُم الصُغ التي جىىب كً اإلافلٌى 

اث ػبلها الباخث في مىطىكاث الذسط هما ًلي:  اإلاؼلم. َزٍ الىـٍش

زا ٌلني أن ول كالمت  (1 أصلُت في مىطلها، ئلغاء اللالماث الفشكُت في ؤلاكشاب، َو

ت ػبلها الباخث في الذسط الثاوي: اإلابخذأ  وال جىىب كالمت كً كالمت، َزٍ الىـٍش

 اإلاثنى، والذسط الثالث: اإلابخذأ الجمم.
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ت ػبلها الباخث  (2 ئلغاء ؤلاكشابين: ؤلاكشاب الخلذًشي وؤلاكشاب املخلي، َزٍ الىـٍش

اإلابخذأ مً اظم ؤلاؼاسة،  في الذسط الشابم: اإلابخذأ مً الظمير، والذسط الخامغ:

، والذسط الخادي كؽش: الفاكل مً  والذسط العادط: اإلابخذأ مً اظم اإلاىصٌى

الظمير اإلاخصل، والذسط الثاوي كؽش: الفاكل مً الظمير اإلاعختر، والذسط 

 الثاوي واللؽشون: الاظم اإلالصىس، والذسط الثالث واللؽشون: الاظم اإلاىلىص.

الجاس واملجشوس؛ ألنهما ال ًخلللان بمدزوف جلذًٍش ئلغاء جلذًش مخللم الـشف و  (3

ت ػبلها الباخث في الذسط  زٍ الىـٍش معخلش أو اظخلش فهما أهفعهما خبر، َو

 العابم: أهىاق خبر اإلابخذأ. 

ئكشاب الجملت التي لها مدل مً ؤلاكشاب، ًىخفى فلؽ باإلؼاسة ئلى وؿُفتها  (4

ت في الجملت، وكذم ؤلاؼاسة ئلى مدلها.  ت ػبلها الباخث في الىدٍى َزٍ الىـٍش

 الذسط العابم: أهىاق خبر اإلابخذأ.

ت ػبلها الباخث في الذسط  (5 ت ملذسة، َزٍ الىـٍش ئلغاء كمل )أن( اإلاصذٍس

 اللؽشون: هصب الفلل اإلاظاسق. 

ف اإلافلٌى اإلاؼلم، بأهه اظم مىصىب ًإهذ كامله أو ًصفه أو ًبِىه  (6 ئكادة حلٍش

ت  زٍ الىـٍش ػبلها الباخث في الذسط الخامغ كؽش: طشبا مً الخبُين، َو

 اإلافلٌى اإلاؼلم. 

ت   طُف الخجذًذًت ؼىقي مهما واهذ مىاد هخاب الىدى الخللُمي حلخمذ كلى هـٍش

للىدى اللشبي مم مشاكاة خاحاث ػالب كعم اللغت اللشبُت في ولُت التربُت بجاملت بالىفى 

ت التي حذدَا ال ًمىً ؤلاظالمُت الخيىمُت، ولىً سأي الباخث أن بلع الجىاهب ا لىدٍى

ش مادة الىدى، ألن الؼالب ال ًدخاخىن ئليها  كلى ظبُل اإلاثاٌ: باب وان  جؼبُلها في جؼٍى

طُف أن الفلل في باب )وان وأخىاتها( فلل الصم مثل غيٍر مً ألافلاٌ،  ؼىقيوأخىاتها، سأي 

ىصىب في اإلاثاٌ وأمثاله والاظم اإلاشفىق في مثل: )وان مدمٌذ معافشا( فاكل مشفىق، والاظم اإلا

 خاٌ.

ت ال ًمىً جؼبُلها في هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس، ألن بلع ػلبت  كعم  َزٍ الىـٍش

اللغت اللشبُت في ولُت التربُت بجاملت بالىفى ؤلاظالمُت الخيىمُت جخشحىا مً اإلالاَذ 

وأخىاتها( فلل ؤلاظالمُت، وواهىا كذ حللمىا باب وان وأخىاتها مً كبل، فُلشفىن أن )وان 
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ت  ا. فارا دخلذ َزٍ الىـٍش هاكص جشفم اإلابخذأ فِعمى اظمها وجىصب الخبر فِعمى خبَر

هخاب الىدى الخللُمي ظىف جيىن مؽيلت حذًذة لذي الذاسظين للىدى. فانها جخالف ما 

 كشفٍى مً كبل، مم أن الغشض لهزا الىخاب جِعير الىدى للؼلبت.    

 ية املدخل املصتخدممميزات الكتاب املطور من هاح .2

ًخميز هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس باظخخذام اإلاذخل الاظخلشائي، لزلً ٌؽخمل كلى 

مىطىق الذسط وأَذافه وألامثلت التي جخيىن مً اإلافشاداث الؽائلت ؤلاظخلماٌ، زم ًأحي 

البدث الزي ًدلل ألامثلت الىاسدة في الىص العابم، زم جأحي اللاكذة هخالصت، زم جأحي 

زٍ الىصىص ا باث اإلاخىىكت. وليل دسط هص اللشاءة الزي ًأحي بلذ اللاكذة مباؼشة َو لخذٍس

وطلذ لخثبُذ الفهم لذي الؼلبت في ول مىطىق الذسط؛ هما أنها حؽخمل كلى ألامثلت 

 الخؼبُلُت. 

 مميزات الكتاب املطور من هاحية أهداف الدرس .3

الذسوط التي وسدث فُه بذأث بأَذاف ًخميز هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس بأن حمُم 

شي خبير مدخىي الىخاب الخللُمي أن هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس حُذ حذا مً  الذسط. ٍو

هاخُت حىدة أَذاف الذسط، خُث كشس أن مالءمت مدخىي اإلاادة ألَذاف الذساظت ومإؼشاث 

 ، بملنى أنها حُذة حذا.4الخدصُل الذساس ي خصلذ كلى دسحت: 

 تاب املطور من هاحية ألامثلة مميزات الك .4

ًشي خبير مدخىي الىخاب الخللُمي أن ألامثلت حُذة حذا، خُث كشس أن  صخت اخخُاس 

، بملنى أنها حُذة حذا، هما كشسث خبيرة الخصمُم أن كشض 4ألامثلت خصلذ كلى دسحت: 

 ، بملنى أهه حُذ حذا.4ألامثلت ٌعهل الذاسط في الفهم، وخصل كلى دسحت: 

رهٍش أن هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس ٌعخخذم اإلاذخل الاظخلشائي، لزلً هما ظبم 

ول مىطىق الذسط جلُه ألامثلت مباؼشة، خاٌو الباخث في كشض البدث أن ًخخاس اإلافشداث 

الؽائم اظخلملها، لزلً َزٍ ألامثلت جخيىن مً اللغت الُىمُت، كلما بأن الؼلبت  اإلابخذئين 

مثلت الىاسدة في بلع هخب الىدى التي جدخىي كلى أمثلت مأخىرة ًىاحهىن اإلاؽىالث في فهم ألا 

م، أو مً اللغت الُىمُت التي لِعذ ؼائلت لذيهم.  مً الؽلش اللشبي أو مً آًاث اللشآن الىٍش
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 مميزات الكتاب املطور من هاحية الشرح والقاعدة  .5

ت ؼىقي طُف الخجذًذًت للىدى  مً مميزاث البدث أن بلظه ٌلخمذ كلى هـٍش

ت تهذف ئلى جِعير الىدى الخللُمي،  لزلً ؤلاكشاب الخلذًشي واملخلي  زٍ الىـٍش اللشبي، َو

 اإلاللذ ًلغى مً َزا الىخاب للىدى الخللُمي، كلى ظبُل اإلاثاٌ البدث للمبخذأ مً الظمير :

ٌ وّلِ حملٍت منها، ولهزا فهي  (1 في الجمل التي ظبلْذ هالخف أنَّ الظمير كذ وكم في أوَّ

، واإلابخذأ ًيىن مشفىكا، ولىً حملت اظم
ٌ
ٌِ حملت مبخذأ

ُت، وولُّ طمير وكم في أوَّ

،  لزلً فهى مبخذأ مدله سفٌم   ، ألهه َمبنيٌّ ُل آخٍش
ْ
 الظمير ال ًخغير ؼي

يىن مشفىكا باللالمت  (2 ىمل ملنى الجملت الاظمُت مم الظمير خبٌر للمبخذأ، ٍو ًُ وما 

ً( و)أهتنَّ  التي جىاظبه. فالخبر مشفىق بالظمت في حملت:
ُ
)أها ؼٌُخ( و)هدً بىاج

 ُمجتهذاٌث(.

بان( والخبر  (3 والخبر مشفىق باأللف ألهه مثنى في حملت: )هدً مهىذظان( و)َما مإدَّ

بىن(.
َّ
 مشفىق بالىاو ألهه حمم مزهٍش ظالٌم في حملت: )َم مهز

هما ظبم رهٍش أن هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس ٌعخخذم اإلاذخل الاظخلشائي، فُىخب 

الباخث هّصا لللشاءة ًخظمً أمثلت مخلللت بمىطىق الىخذة، زم ًأحي البدث لخدلُل ألامثلت 

التي ٌؽخمل كليها الىّص، زم ًىخب اللىاكذ اإلاِعشة هخالصت البدث. خاٌو الباخث ئًشاد 

كىاكذ اللغت اللشبُت بلذ جدلُل الجمل البعُؼت في البدث بلغت مِعشة مىحضة، في الخلُلت 

ه بين مظمىن البدث و مظمىن اللاكذة، خُث أنهما ٌؽخمالن كلى كىاكذ اللغت َىان الدؽاب

 اللشبُت، ولىً البدث أؼمل مً اللاكذة وأهثر جفصُال، وأما اللاكذة فانها  هخالصت للبدث.  

اث ؼىقي طُف الخجذًذًت للىدى اللشبي التي ػبلذ في الىخاب اإلاؼىس  كلى  ومً  هـٍش

ذأ مً الاظم اإلاىصٌى هما ًأحي: إلاارا حلاد الفلشة مشة زاهُت؟؟؟ هي ظبُل اإلاثاٌ اللاكذة للمبخ

 مزوىسة ولمت بيلمت في الصفدت العابلت ما كذا نهاًتها.

ٌ الجملت فهى مبخذأ مدله الشفم، والجملت التي بلذٍ  (1 ئرا وكم الاظم اإلاىصٌى في أوَّ

. ُْذ صلت اإلاىصٌى  ُظّمِ

ٌ ا (2 لجملت فهى مبخذأ مشفىق باأللف، والجملت ئرا وكم الاظم اإلاىصٌى اإلاثنى  في أوَّ

. ُْذ صلت اإلاىصٌى  التي بلذٍ ُظّمِ



                                      

      
163 ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473 

Arabiyât  

ىمل ملنى الجملت بلذ صلت اإلاىصٌى َى خبر اإلابخذأ، مثل: الزي هام في فشاػ  (3 ًُ وما 

 اإلاىصٌى 
ُ
( صلت . )الزي( مبخذأ مدله الشفم، و)هام في فشاػ الشظٌى الشظٌى كليٌّ

( خبر اإلابخذأ.  )كليٌّ

 مميزات الكتاب املطور من هاحية التدريبات في شكل جدول  .6

ًخميز الىخاب اإلاؼىس باإلكشاب اإلاِعش أهه يهخم بلىاصش ؤلاكشاب: وهي خىم ؤلاكشاب، 

ل اإلاللذ هما حاء في هخب الىدى  ومىكم  ؤلاكشاب وكالمت ؤلاكشاب دون رهش ؤلاكشاب الؼٍى

زٍ اللىاصش وطلها الياجب في  ؼيل الجذٌو جِعيرا للؼلبت. وان مً الللمي الىـشي، َو

أن أسوان ؤلاكشاب أسبلت: اللامل واإلالمٌى واإلاىكم واللالمت، واللامل  -كىذ الىداة  -اإلالشوف 

 الزي ٌعبب حغير أواخش اليلماث. 

، ختى ال ٌؽلش الؼلبت اإلابخذؤون  باث أن بلظها في صُغت الجذٌو مً مميزاث الخذٍس

باث. أما باث الىاسدة في هخاب الىدى الخللُمي التي جمخاص به كً غيٍر  باإلالل في أداء الخذٍس الخذٍس

باث التي جخيىن مً كىاصش ؤلاكشاب التي هخبها الباخث في ؼيل  مً هخب الىدى هي الخذٍس

 .  حذٌو

ت ؼىقي،  ًشي الباخث أن كىاصش ؤلاكشاب ال بذ أن  بنى كلى هـٍش
ُ
وكىاصش ؤلاكشاب ج

ا لها مً أَمُت هبيرة في حلُين ؼيل أو خشهت أواخش اليلماث ٌلشفها الذاسظىن للغت اللشبُت؛ إلا

ب إلن وأخىاتها، هما ًأحي:  في الجمل، كلى ظبُل اإلاثاٌ الخذٍس

 . أمثلة التدريبات لعىاصر إلاعراب في شكل جدول 1 الجدول 

 املثال لعناصر اإلعراب

 الكلمة اجلملة الرقم
حمل 

 اإلعراب
حكم 
 اإلعراب

 عالمة اإلعراب

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

.  إّن الطالَب ذكيٌّ
 

 إّن الطالبَ ْْي ذَِكياِن.
 

 إّن أَخاَك رحيٌم.
 

 الطالبَ 
 ذكيّ 

 الطالبَ ْْي 
 ذَِكيانِ 
 أَخاكَ 
 رحيمٌ 

 اسم إنّ 
 خرُب إنّ 

 اسم إّن 
 خرب إنّ 
 اسم إنّ 
 خرب إن

 منصوبٌ 
 مرفوع

 منصوب
 مرفوع

 منصوب
 مرفوع

 الفتحة
 الضمة

 الياء
 األلف
 األلف
 الضمة
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6 

 
َب أذكياُء.  إّن الُطَّلا

 
وظاِفَْي ُُمْتهُدوَن.

ُ
 إّن امل

بَ   الُطَّلا
 أذكياءُ 

وظاِفْيَ 
ُ

 امل
 ُُمْتهُدونَ 

 اسم إنّ 
 خرب إنّ 
 اسم إنّ 
 خرب إنّ 

 منصوب
 مرفوع

 منصوب
 مرفوع

 الفتحة
 الضمة

 الياء
 الواو

 

 صالحية كتاب الىحو التعليمي املطور 

 هتيجة ثصدًق الصالحية من قبل خبير الىحو العربي  .1

للخصٌى كلى هدُجت الصالخُت، كام الباخث بخلذًم الىخاب الخللُمي بلىىان "هخاب 

ى الىخاب الزي  ت ججذًذ الىدى كىذ ؼىقي طُف" َو الىدى الخللُمي اإلاِعش كلى طىء هـٍش

أكذٍ الباخث لؼلبت اإلاشخلت ألاولى واإلاشخلت الثاهُت بلعم حللُم اللغت اللشبُت بيلُت التربُت 

س ى الجىىبُت، ئلى الذهخىس ؼهذاء صالح. الخابلت لجاملت  بالىفى ؤلاظالمُت الخيىمُت بعالَو

م ملء الاظخبُاهت التي كذمها الباخث، فالىدُجت ًمىً ظشدَا في  وكام الخبير بخلُُمه كً ػٍش

 الشظم البُاوي هما ًلي:

 
 . هتيجة الاشتبياهة لخبير الىحو العربي1 الرشم البياوي

ت التي ظبم كشطها في الشظم البُاوي هي هدُجت الاظخبُاهت مً كبل خبير  اليعبت اإلائٍى

مىً وصفها فُما ًلي:   الىدى التي  اظخيخجها الباخث مً هخائج الاظخبُاهت، ٍو
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90%  90% 

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

مزايا المحتوى  دقة المحتوى صحة المضمون
 اإلثرائي
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 من حيث صحة املضمون  -(1)

ا حُذا حذا بملنى أهه ال 86ئن صخت اإلاظمىن خصلذ كلى دسحت  % فُيىن جلذًَش

ًدخاج ئلى حلذًل، سغم رلً، كام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذَا الخبير. وجخيىن 

مً ظخت مإؼشاث، وهي: دسحت صخت اخخُاس الىص بخلذًش حُذ حذا، ودسحت صخت اإلاظمىن 

ت الىدى بخلذًش ح ُذ حذا، ودسحت صخت اخخُاس ألامثلت بخلذًش حُذ حذا، ومالءمخه لىـٍش

باث بخلذًش حُذ حذا، ودسحت مالءمت اإلاادة باللُم في املجخمم  ودسحت صخت جىاٌو الخذٍس

 بخلذًش ممخاص، ودسحت غشط مادة اللُم الخللُت في خُاة الذاسط بخلذًش ممخاص. 

 من حيث دقة املحتوى  -(2)

ا ممخاص بملنى أهه ال ًدخاج ئلى 91ئن دكت املخخىي خصلذ كلى دسحت  % فُيىن جلذًَش

حلذًل، سغم رلً كام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذَا الخبير. وجخيىن مً أسبلت 

مإؼشاث، وهي: كمم اإلاادة ومالءمتها للمش الذاسط بخلذًش ممخاص، وظلت اإلاادة ومالءمتها 

ا ممخاص، ومالءمت مدخىي اإلاادة ألَذاف الذساظت ومإؼشاث الخدصُل  لخاحت الذاسط جلذًَش

باث ألَذاف الذساظت ومإؼشاث الخدصُل  ا حُذ حذا، مالءمت الخذٍس الذساس ي، جلذًَش

ا حُذ حذا.     الذساس ي جلذًَش

 من حيث مزاًا املحتوى إلاثرائي   -(3)

ا ممخاصا بملنى أهه 91ئن مضاًا املخخىي ؤلازشائي كذ خصلذ كلى دسحت  % فُيىن جلذًَش

ج ئلى حلذًل، سغم رلً كام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذَا الخبير. ال ًدخا

وجخيىن مً أسبلت مإؼشاث، وهي: مالءمت مدخىي اإلاادة لخجذًذ الىدى كىذ ؼىقي طُف ووان 

ا ممخاصا، ومدخىي اإلاادة، أهه  ا حُذا حذا، ومالءمت مدخىي اإلاادة للمشاحم ووان جلذًَش جلذًَش

ا حُذا حذا، ومدخىي اإلاادة، أهه ٌعاكذ كلى غشط ٌعاكذ كلى فهم اإلااد ة ألاخشي، وان جلذًَش

مت، وان جلذًٍش ممخاصا.   اللُم الخللُت الىٍش

 هتيجة ثصدًق الصالحية من قبل الخبيرة في ثصميم املادة  .2

وهزلً الخلى الباخث بالخبيرة في جصمُم اإلاادة وهي الذهخىسة مملىئت الخعىت، فلام 

لها خٌى هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس، وكّذم ملخت كً ججذًذ الىدى كىذ الباخث باإلاىاكؽت م

ؼىقي طُف وهُفُت جىؿُفه في هخاب الىدى الخللُمي وهُفُت جىـُمه وكشطه وفلعفت 
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، وبلذ ما فدصخه الخبيرة، مألث الاظخبُاهت لخلُُم َزا الىخاب الخللُمي. فالىدُجت  مـهٍش

 ي:ًمىً ظشدَا في الشظم البُاوي هما ًل

 
 . هتيجة الاشتبياهة لخبيرة التصميم2 الرشم البياوي

ا في الشظم البُاوي هي هدُجت الاظدباهت مً كبل  البُاهاث الىمُت التي ظبم ئبشاَص

مىً وصفها فُما ًلي:  الخبيرة في جصمُم الىدى التي  اظخيخجها الباخث، ٍو

 من حيث مقروئية املادة  -(1)

ا حُذا حذا بملنى أهه 76كلى دسحت واهذ ملشوئُت اإلاادة كذ خصلذ  % فُيىن جلذًَش

ال ًدخاج ئلى حلذًل، سغم رلً كام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذتها الخبيرة. 

وجخيىن مً خمعت مإؼشاث، وهي: جىـُم اإلاادة مً ألاظهل ئلى ألاصلب ووان جلذًٍش ممخاصا، 

ذا حذا، وجماظً كشض اإلاادة، وان وجىـُم اإلاادة اظخلشائُا واظخيباػُا فيان جلذًٍش حُ

جلذًٍش حُذا حذا، وكشض ألامثلت، بأهه ٌعهل الذاسط في الفهم، وان جلذًٍش حُذا حذا، و 

 احعاق همؽ اللشض للمادة، وان جلذًٍش حُذا حذا.

 عرض املادة -(2)

% فيان جلذًٍش حُذا حذا بملنى أهه ال 81وان كشض اإلاادة كذ خصل كل دسحت 

ًدخاج ئلى حلذًل، سغم رلً كام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذتها الخبيرة. وجخيىن 

ا حُذا حذا، ومالءمت  مً زالزت مإؼشاث، وهي: مالءمت جشجِب أَذاف الذسط، وان جلذًَش

باث ألَذاف الذسط، ووان اللاكذة ألَذاف الذسط، وان ج ا حُذا حذا، ومالءمت الخذٍس لذًَش

ا حُذا حذا.   جلذًَش

76% 

80% 

86% 
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توافر عرض  مظهر الطباعة عرض المادة مقروئية المادة
 المادة
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 مظهر الطباعة  -(3)

% فُيىن جلذًٍش حُذا حذا بملنى، أهه ال 86وان مـهش الؼباكت كذ خصل كل دسحت 

ًدخاج ئلى حلذًل، سغم رلً، كام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذتها الخبيرة. وجخيىن 

ما حُذا،  وملشوئُت  مً زالزت مإؼشاث، وهي: حاربُت ئخشاج املخخىي وجخؼُؼه، وان جلذًَش

ا ممخاصا، ومالءمت اظخخذام هىق الفىهذ وحجمه وؼيله،  اخخُاس فىهذ الىخابت، وان جلذًَش

ا  ممخاصا.   وان جلذًَش

 ثوافر عرض املادة  -(4)

بملنى أهه ال  % فُيىن جلذًٍش حُذا75وان جىافش كشض اإلاادة كذ خصل كل دسحت 

ًدخاج ئلى حلذًل، وكام الباخث بخصخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذتها الخبيرة.  وجخيىن مً 

زالزت مإؼشاث، وهي: جىافش اإلالذمت، وان جلذًٍش حُذا حذا، ودكت جىـُم املخخىي، وان 

ا حُذا. باث وأؼيالها، وان جلذًَش ا حُذا، ومالءمت أهىاق الخذٍس  جلذًَش

 حية من قبل الخبير في اللغة العربيةهتيجة ثصدًق الصال  .3

ى الذهخىس  للخصٌى كلى البُاهاث كام الباخث بملابلت الخبير في اللغت اللشبُت َو

أوسٍل بدش الذًً، فأحشي الباخث مىاكؽت  مله خٌى هخاب الىدى الخللُمي اإلاِعش كلى طىء 

ت ججذًذ الىدى كىذ ؼىقي طُف، وكّذم ملخت كً ججذًذ الىدى كىذ ؼىق ي طُف هـٍش

وهُفُت جىؿُفه في هخاب الىدى الخللُمي. وبلذ ما فدصه الخبير مأل الاظخبُاهت لخلُُم َزا 

 الىخاب الخللُمي، فالىدُجت ًمىً ظشدَا في الشظم البُاوي هما ًلي:

 
 .  هتيجة الاشتبياهة لخبير اللغة3  الرشم البياوي
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هدُجت الاظخبُاهت التي كملها فالبُاهاث الىمُت التي جم كشطها في الشظم البُاوي هي 

مىً وصفها فُما ًلي:  الخبير في اللغت اللشبُت واظخيخجها الباخث مً الاظخبُاهت، ٍو

 مالءمت اللغت لىمى الذاسط -(1)

ا حُذا 73واهذ  مالءمت اللغت لىمى الذاسط خصلذ كلى دسحت  %  فُيىن جلذًَش

صخُذ بلع ألاخؼاء التي وحذَا بملنى أهه ال ًدخاج ئلى حلذًل، سغم رلً كام الباخث بخ

الخبير. وجخيىن مً زالزت مإؼشاث، وهي: مالءمت اظخخذام اللغت لىمى زلافت الذاسط، وان 

ا حُذا،  ا حُذا حذا، ومالءمت اظخخذام اللغت لىمى كاػفت الذاسط، وان جلذًَش جلذًَش

ا حُذا حذا.  ومالءمت اظخخذام اللغت لىمى سوح الذاسط، وان جلذًَش

 ٌ اللغت اجصا -(2)

% بملنى أهه حُذ حذا وال ًدخاج ئلى حلذًل، 87ئن اجصاٌ اللغت خصل كلى دسحت 

ا حُذا حذا، وجشاهُب  خيىن مً زماهُت مإؼشاث، وهي: دكت اخخُاس اإلافشداث، وان جلذًَش ٍو

ا ممخاصا، ومشاكاة اظخخذام اللغت بلىاكذ الىدى وان  اليلمت في حملت ظهلت الفهم، وان جلذًَش

ا ح ا ممخاصة، ودكت جلذًَش ُذا حذا، ومشاكاة اظخخذام اللغت بلىاكذ الصشف وان جلذًَش

ا حُذا حذا،  واظخخذام اللغت وأهه ًشاعي ألادب اللشبي،  اظخخذام اإلاصؼلخاث وان جلذًَش

ا حُذا حذا، وصخت اظخخذام  وان جلذًٍش حُذا حذا، وصخت كىاكذ ؤلامالء، وان جلذًَش

ا ممخاصا.      التركُم، وان جلذًَش

 اجداد ألافياس وجماظىها -(3)

% بملنى أهه حُذ حذا وال ًدخاج ئلى 86وان اجداد ألافياس وجماظىها خصل كلى دسحت 

حلذًل، وجخيىن مً زالزت مإؼشاث، وهي: جماظً ألابىاب وان جلذًٍش حُذا حذا، وجماظً 

ا حُذا حذا.   الفلشاث وان جلذًٍش ممخاصا، وجماظً الجمل وان جلذًَش

 شتخدام الىحو التعليمي املطور لترقية التحصيل الدراس ي فعالية ا .4

ًمىً كشض هخائج جدصُل الؼلبت مً الاخخباس اللبلي وهخائج جدصُل الؼلبت مً 

 الاخخباس البلذي، في ؼيل الشظم البُاوي هما ًلي:     
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 . هتيجة الاختبار القبلي والبعدي4 الرشم البياوي

ً: الاخخباس اللبلي والاخخباس  ًخطح مً الشظم البُاوي العابم أن الباخث كلذ اخخباٍس

البلذي ، هما جبين أن ليل ػالب هدُجت مخخلفت، منهم مً خصل كلى الىدُجت اإلامخاصة، ومنهم 

مً خصل كلى الىدُجت الجُذة حذا، ومنهم مً خصل كلى الىدُجت الجُذة، ومنهم مً خصل 

 بىلت.  كلى الىدُجت اإلال

بُت التي لم حعخخذم  وإلالشفت اإلالاسهت بين جدصُل الؼلبت الذساس ي للمجمىكت الخجٍش

هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس كام الباخث باالخخباس اللبلي، وإلالشفت جدصُل الؼلبت الذساس ي 

بُت التي اظخخذمذ هخاب الىدى الخللُمي كام الباخث باالخخباس البلذي. أما  للمجمىكت الخجٍش

للذ باظخخذام اخخباس اخ ُُ مً خالٌ   t- dependentخباس اإلالاسهت بين هخائج جدصُلهم الذساس ي ف

SPSS 21. 

م ئخخباس    .Paired sample T testواإلالاسهت بين هخائج اخخباس الؼلبت اللبلي والبلذي كً ػٍش

ى: ئرا واهذ هدُجت جاء  وإلكشاس الىخائج ًمىً اظخخذام أخذ ألاظلىبين اإلاخمازلين أو وليهما، َو

ٌ  < (t- count)الخعاب   )أصغش مً( >(signifikansi)أو هدُجت أَمُت (t- table) )أهبر مً( جاء الجذو

alpha 1،115 هدُجت اخخباس َزا بملنى أن َىان فشكا ملخىؿا بين هدُجت اخخباس الؼلبت اللبلي  و

ٌ > (t hitung)الؼلبت البلذي. وئرا واهذ هدُجت جاء الخعاب  أو  (t- table) )أصغش مً( جاء الجذو

َزا بملنى أهه لِغ َىان فشق ملخىؾ بين alpha 1،115)أهبر مً(  <(signifikansi) هدُجت أَمُت

ىً ظشدَا في هدُجت اخخباس الؼلبت اللبلي  وهدُجت اخخباس الؼلبت البلذي. أما الىدُجت فُم

 الجذٌو الخالي:

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 القبلي

80 92 70 76 
95 80 80 65 

90 80 79 60 

75 90 
60 80 

91 86 
80 68 

70 85 
55 65 

87 91 

75 77 

85 90 

70 75 

80 

60 
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 . هتيجة اختبار املقارهة بين الاختبار القبلي والبعدي2 الجدول 

 Paired Differences T Df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Pre – 
Post 

-14.684 3.19814 .73370 -16.22566 -13.14276 -20.014 18 .000 

بىاءا كلى الجذٌو العابم، كشفىا أن َىان فشكا بين هدُجت اخخباس الؼلبت اللبلي التي 

لم حعخخذم هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس وهدُجت اخخباس الؼلبت البلذي التي اظخخذمذ 

: <( 21،114هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس، خُث أن دسحت جاء الخعاب: ) )أهبر مً( جاء الجذٌو

 alpha(1.151.))أصغش مً( >(  1،111ت أَمُت: )(، وهدُج2،111)

وبىاءا كلى َزٍ البُاهاث اجطح لىا أن َىان فشكا واضخا بين هدُجت الاخخباس اللبلي  

والبلذي كبل كملُت جؼبُم هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس وبلذ جؼبُله. أو بلباسة أخشي، ئن 

غ مادة  اظخخذام هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس لخللُم الىدى فّلاٌ وله أزش ملخىؾ في جذَس

الخدصُل الذساس ي لذي ػلبت كعم اللغت اللشبُت بيلُت التربُت الخابلت لجاملت  الىدى لتركُت

 فلىفى ؤلاظالمُت الخيىمُت.
 

 اخلالصة
ى: ئلغاء  ًخميز هخاب الىدى اإلاؼىس بأهه ٌلخمذ كلى ججذًذ الىدى كىذ ؼىقي طُف، َو

يان الىلؽ )الفاء في 'فظشوسة' جدخاج ئلى فللها في مؤلاكشاب الخلذًشي واملخلي؛ فظشوسة 

الضسكاء أظفل الفلشة( الاظخغىاء كً جلذًش خشهت ؤلاكشاب في آخش الاظم اإلاىلىص واإلالصىس 

والاظم اإلاظاف ئلى ًاء اإلاخيلم وألاظماء اإلابيُت والجملت التي لها مدل في ؤلاكشاب. ومً ججذًذ 

زس والثلل ؼىقي طُف في رلً الىخاب أًظا، الابخلاد كً حللُل كذم ؿهىس الخشهت فيها بالخل

ت ملذسة بلذ  واملخل، وئلغاء جلذًش مخللم الـشف والجاس واملجشوس، وئلغاء كمل )أن( اإلاصذٍس

ا، وئلغاء اللالماث الفشكُت في  فاء العببُت وواو اإلالُت والم الخللُل والم الجخىد ووي وغيَر

ؽخمل كلى ؤلاكشاب اإلاِعش بالتؤلاكشاب.  عخخذم الىخاب اإلاذخل ؤلاظخلشائي، َو رهيز كلى َو

بنى 
ُ
كىاصش ؤلاكشاب: وهي مىكم ؤلاكشاب، وخىم  ؤلاكشاب، وكالمت ؤلاكشاب. وكىاصش ؤلاكشاب ج

كلى أن حغّير أواخش اليلماث لِعذ بعبب اللامل الذاخل كليها ولىً بعبب مىكلها في 

 الجملت. 
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بىاءا كلى جلُُم صالخُت الىخاب الزي كام به خبير املخخىي وخبير اللغت وخبير 

% فُيىن جلذًٍش حُذا حذا 88صمُم، وللم أن دسحت صالخُت املخخىي للىخاب بلغذ الخ

% فُيىن 77بملنى أهه صالح لالظخخذام. وأكشث خبيرة الصمُم أن الىدُجت للىخاب بلغذ 

جلذًٍش حُذا حذا بملنى أهه صالح لالظخخذام. وأكش خبير اللغت أن الىدُجت للىخاب بلغذ 

بىاءا كلى هخائج اخخباسي الؼلبت و بملنى أهه صالح لالظخخذام.  % فُيىن جلذًٍش حُذا حذا82

.  أن دسحت Paired  Sample T- testاللبلي والبلذي، واإلالاسهت بُنهما، ؿهشث مً خالٌ جدلُل اخخباس

: ) <( 21،114جاء الخعاب: ) (.َزا 1.151) alpha> (1،111(. وهدُجت أَمُت: )2،111جاء الجذٌو

، ئن  ًذٌ كلى أن َىان فشكا واضخا بين هدُجت الاخخباس اللبلي والبلذي. لزلً ًمىىىا أن هلٌى

اظخخذام هخاب الىدى الخللُمي اإلاؼىس فّلاٌ لتركُت الخدصُل الذساس ي لذي ػلبت كعم اللغت 

 [] .اللشبُت بيلُت التربُت الخابلت لجاملت فلىفى ؤلاظالمُت الخيىمُت
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