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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

ملخص البحث

هيدف البحث احلايل إىل معرفة أثر توضيح املستوى النحوي والداليل للنصوص 
القرآنية يف تنمية القدرة اللغوية لدى طالب الصف اخلامس األديب . 

        اختار الباحث قصديًا إعدادية اإلمام عيل  للبنني ، واختار عشوائيا شعبة 
)أ( لتمثل املجموعة التجريبية وشعبة )ب( لتمثل املجموعة الضابطة ، وبلغت عينة 
التجريبية و )33( طالبًا يف  املجموعة  بواقع )32( طالبًا يف   ، البحث )65( طالبًا 

املجموعة الضابطة . 

س يف أثناء مدة التجربة ، صاغ الباحث  وبعد حتديد املادة الدراسية التي ستدرَّ
أهدافًا سلوكية للموضوعات فكانت )31( هدفًا سلوكيًا . 

مدة  واستمرت  تدريسها،  املقرر  للموضوعات  تدريسية  خططًا  الباحث  أعدَّ 
التجربة )8( أسابيع وانتهت بتطبيق اختبار تنمية القدرة اللغوية، وبعد حتليل النتائج 
إحصائيًا توصل الباحث إىل تفوق طالب املجموعة التجريبية عىل طالب املجموعة 

الضابطة.

القرآنية،  النصوص  الداليل،  املستوى  النحوي،  املستوى  املفتاحية:  الكلامت 
القدرة اللغوية.
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Abstract 
     The present research aims at identifying the effect of clarifying the 

grammatical and the semantic levels of the Qur'anic texts in developing 
the linguistic ability of the fifth secondary school students of literature. 
Here the researcher intentionally chooses the Imam Ali Secondary School 
for Boys and randomly selected the A section to represent the experi-
mental group and section B to represent the control group. The sample 
of the research consists of 65 students, 32 students form in the experi-
mental group and 33 students form in the control one. After determining 
the study material to be studied during the period of the experiment, the 
researcher formulated behavioural objectives for the subjects as the ob-
jectives become 31 ones. Further , the instructional plans are set to the 
subjects to be taught during the trial period which lasts eight weeks and 
ends with the application of the development of the linguistic ability test. 
After analyzing the results, the study finds the superiority of the experi-
mental group on the control group.
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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

الفصل األول

التعريف بالبحث

أوالً: مشكلة البحث : 

القائل : إنَّ الواقع التدرييس للغة العربية  ال يامري احد يف مدى سالمة الرأي 
ينبئ عن تدهور وضعف ونفور ، فإذا استمعت اىل اللغة العربية يف كثري من املحافل 
الدراسية ، وتأملت كيفية تعامل الطلبة معها ، فسوف تقرع ُاذنيك أصوات ملحونة 
مجلته  يف  الكالم  يأيت  إذ   ، نظمها  وقواعد  وصيغها  نطقها  يف  مضطربة   ، مشوهة   ،

ركيكًا ، ناشزًا ، نائيًا ، عن سنن العربية وثوابتها . )برش : 1999، 120- 240( . 

يف  لغويًا  وفقرًا   ، األسلوب  يف  ضحالًة  ثمة  إنَّ  قلنا  لو  الصواب  نعدو  ال  وقد 
الصياغة وثمة تناقضًا يف طرح األفكار واضطراهبا وافتقارها إىل الرتابط ، واإلقناع، 
األخطاء  وكثرة   ، ودالالهتا  الكلامت  اختيار  يف  الدقة  عدم  عن  فضاًل   ، واملنطق 

الفاحشة يف بناء اجلمل وصياغتها )الشنطي :2003 ، 212 -213 (. 

نحوًا  وتعلياًم  تنظريًا   : مجيعها  الُصُعد  عىل  حادة  لغوية  أزمًة  نشكو  اننا   ، إذن 
ورصفًا ، أدبًا وبالغة ، تأليفًا وتوثيقًا ، ابداعًا ونقدًا ، فقد عدت لغتنا مضطربة بعدد 
غري قليل من أبنائها ، مما جعلها تعاين إشكاليات تتجىل كل يوم يف مستوى اخلطاب 

اللغوي الركيك . )علوي : 2007، 58( .

ويرى الباحث ان للمشكلة اللغوية عوامل كثرية متنوعة منها الطريقة التدريسية، 
والركة  واالضطراب  الضعف  هذا  شيوع  يف  ومؤثرًا  فاعاًل  إسهامًا  أسهمت  فقد 
؛ألهنا آثرت الركون إىل اجلمود واالستظهار والتلقني ومل تكسب الطالب ثراًء لغويًا 
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، واقتدارًا معرفيًا ، ومل تؤسس مهارة وملكة ومل ُتنمِّ فيه ذوقًا أدبيًا رفيعًا . 

املتبعة ال هتذب ذوقًا ، وال  التدريسية  وقد ذهب أمحد مطلوب إىل أنَّ الطرائق 
ُتصقل لسانًا ، وال تعلم لغة ، وإّنام ُتنفر املتعلمني من دراسة القواعد النحوية التي 
د النحاة قواعدها وساءت طرائق تدريسها .  ما ضاق النشء اجلديد هبا إالّ حينام عقَّ

)مطلوب ، 2003 ، 430( .

ز شعور الباحث بضعف الطالب وقصورهم يف فهم القواعد النحوية  وممّا يعزِّ
فهاًم راسخًا ، ما توصلت اليه الدراسات السابقة ، ومنها عىل سبيل املثال : ) دراسة 
طه والدليمي ، 1989 ( ، و ) دراسة كامل الدليمي ، 1993 ( و ) دراسة محادي ، 

1997 ( ، و ) دراسة الغريباوية ، 2007 ( .

بناًء عىل ما تقدم يرى الباحث أّن استعامل أساليب تدريسية حديثة متجددة جتعل 
أسلوب  )أثر  عنواهنا  دراسة  اجراء  ارتأى  لذلك   ، سلبيًا  متلقيًا  ال  اجيابيًا  الطالب 
القدرة  تنمية  يف  القرآنية  للنصوص  الداليل  واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح 

اللغوية لدى طالب الصف اخلامس االديب( . 
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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

ثانياً : أمهية البحث :     

ُسِحَر  ،إذ  املبارك  بالقرآن  وكّرمها  العربية  اللغة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ّرشف  لقد 
بيانه ، ووقفوا عىل جزئياته  العرب بجامل القرآن الكريم وهُبِروا بروعته ، وُحسن 
البالغية واستعذبوا نوادره واستعامالته يف فن القول ، مما شكل عندهم ذائقة لغوية 
اللغة  عذوبته  فيض  من  ينهلون  فأخذوا  متمكنة  نقدية  بحاسة  وأمّدهم   ، لة  متأصِّ
للتعبري  واسعة  مساحة  العربية  ففي   )44  ،  1994  : )الصغري   . واحلكمة  والفكر 
عن املعنى ، فقد يؤيت بالعبارة الواحدة حمتملة ألكثر من معنى ، وهذه املعاين كلها 
مرادة ومطلوبة ، فبدل ان يطيل يف الكالم ليجمع معنيني أو أكثر يؤتى بعبارة واحدة 
جيمعها كلها فيوجز يف التعبري ، ويوسع يف املعنى وخري مثال عىل ذلك قوله تعاىل 
 ، القضاء  أنه من احلُكم أي  ، فهذا حيتمل  التني/5  احْلَاِكِمنَي(  بَِأْحَكِم  اهلل  :)َأَلْيَس 
وحيتمل أنه من احلكمة فيحتمل أّن اهلل سبحانه وتعاىل أقىض القضاة  وأقىض احلكامء 
، وأحكم القضاة وأحكم احلكامء ، فقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل أربعة معانٍ يف تعبري 
واحد ، وهذه الدالالت كلها مرادة ومطلوبة . ) السامرائي : 2000 ، 163، 168(. 

الطالب ال  ، ألّن  نفسها  العربية  اللغة  تنبع من أمهية  النحوية  القواعد  إنَّ أمهية 
يستطيع أن يقرأ قراءة سليمة خالية من األخطاء إال بمعرفة القواعد األساسية للغة، 
وهو حتاًم لـن يكتب كتابة صحيحة ولن يعرب عن ذاته ، بل ال يتمكن من اإلجابة 
ً بالـقــواعـد األســاسية للـغة  عن سؤال يوجه إليه بـعبارة سـليمة إال إذا كـان مـلامَّ
ومـدركــًا أمهيتها . )غلوم : 1982 ،9( فالنحو طريقة املتكلم بكالم العرب عىل 
 ، حيكمها  الذي  والقاموس  اللغة  ميزان  فهو  واضطراب  انحراف  غري  من  حقيقته 
به تُعرف املقاصد ويزول اللبس وتتسع اللغة ، وبه ُيصان اللسان من الزلل وُتوقَّى 
املعاين من اخللل ال كالم من دونه وال كتابة وال أدب وال بالغة . ) عطية : 2007 

  . )184 – 183 ،
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م خطاه وأن نلتزم بضوابطه وأحكامه  من هنا ينبغي لنا أن نتعلم النحو وأن نرتسَّ
صيانًة لأللسن واألقالم عن الوقوع يف اخلطأ واللبس والغموض ودفعا ملا طرأ علينا 
من فسادٍ وانحراف ، فضاًل عن هذا ينبغي لنا أن ُننمي القدرة اللغوية بوصفها ملكة 
تتكون لدى املتكلمني بلغة ما ، هتدهيم إىل خصائصها وطاقاهتا التعبريية فيستغلون 
تلك اخلصائص ويستثمرون هذه الطاقات ليجيء الكالم مطابقًا ألغراضهم وُمعربًا 

عن مقاصدهم . )العزاوي : 2004 68( . 

فالقدرة اللغوية ترشدنا إىل األصول والثوابت يف توخي املعاين الدقيقة واألساليب 
 ، النصوص  يف  الضمنية  والدالالت  والرؤى  األفكار  معرفة  يف  وتساعدنا   ، املناسبة 

ومن ثم ُحْسن استخدامها ومتثلها سلوكًا لغويًا سلياًم . ) مارون :2007 ، 8 ( .

اللغة وإحساسَا  لروح  فهاًم  ُتعد  اللغوية  القدرة  أن  نقرر  أن  يمكن  الفهم  وهبذا 
 ، ونقدها  النصوص  تذوق  يف  اإلحساس  وإثراء   ، األداء  وانسجام  املعنى  بجامل 
فاألداء اللغوي الفصيح اليمكن أن يتحقق اال ملن كان عارفًا بالطرائق الصحيحة يف 
القول ، متمرسًا باألساليب الدقيقة نحوًا وبالغة وداللة ، ومتلمسًا مكامن اجلامل 

يف النصوص. ) قنيبي : 2008 ، 85( .

ويف  القواعد  ُتستمد  فمنه   ، اللغة  أصول  تقعيد  يف  األساس  الكريم  القرآن  إّن 
ضوئه ُتدرس األساليب وبه يستعان فيام استجد يف حياة العرب ، وهنضتهم اللغوية 
، ملا فيه من معانٍ رفيعة وقيم سامية ، ولغة مبهرة ُهتذب النفوس وتصقل العقول . 

) مطلوب : 2003 ، 428 - 434 ( . 
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إنَّ النص القرآين ُيعد النص األمثل واملقياس األرفع الذي ُحيَتكم إليه يف تصحيح 
قراءته  من  واإلكثار  إعجازه  أرسار  عن  الكشف  فان  هنا  ومن   ، وختطئته  الكالم 
واستظهار العديد من آياته وتدبرها من شأنه أن ُيقّوم اعوجاَج األلسن ، ويصحح 
زيغ األقالم واضعًا أمام املتلقي األنموذج األرفع يف املفردة والرتاكيب . ) العزاوي: 

 . ) 58 ، 2004

إنَّ القراءة النقدية ، التحليلية ، متكننا من البحث والكشف عن دالالت الكلامت 
النصوص واألمثلة وفهمها فهاًم  املوظفة يف قراءة  الداللية  الينابيع  بوصفها إحدى 
دقيقًا . ) السلطاين : 2005 ، 48 ( فاملفردات اللغوية قد ال تأيت بمدلوهلا املعجمي 
يف النصوص ، لذا جيب أن ُتقَرأ قراءًة دالليًة ، وهذه املعاين والدالالت قد ال ُتفَهُم 
باستقصائها ؛ألن  النصوص  الغوص يف  إال من طريق  الطالب  ُتستوَعُب من  وال 

ذلك هو املنطق األسايس لفهمها واستيعاهبا . ) العابدي : 2007 ، 26 ( . 

وبناًء عىل ما تقدم فقد ارتأى الباحث إجراء دراسة عنواهنا )أثر أسلوب توضيح 
املستوى النحوي واملستوى الداليل للنصوص القرآنية يف تنمية القدرة اللغوية لدى 
طالب الصف اخلامس االديب( . وقد اختار املرحلة اإلعدادية ميدانًا لبحثه ألمهيتها 
بنمو عقيل وانفعايل واجتامعي جيعلهم قادرين عىل  ينامزون  ، زيادة عىل أنَّ طالهبا 
إدراك العالقات الدقيقة بني الرتاكيب علاًم أنه قد وصل إىل مستوى يكون قادرًا فيه 

عىل االستدالل واالستنتاج والتفكري السليم . 
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وتتجىل أمهية البحث احلايل فيام يأيت :

1- أمهية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ، وهي لغة الفصاحة والبالغة 
والبيان . 

2- أمهية القواعد النحوية ألهنا توضح املعنى وُتبني الغرض .

3- أمهية القرآن الكريم بوصفه أصفى منابع اللغة وأعذب مناهلها . 

4- احلاجة اىل تنمية القدرة اللغوية وسالمة الذوق ودقة التعبري . 

5- أمهية توضيح املستوى الداليل؛ ألنه املوصل إىل إدراك مجال الفكرة ورصانة 
األسلوب  ويزود الطالب بثقافة أدبية وثروة لغوية . 

والوجداين  واملعريف  العقيل  النمو  مرحلة  بوصفها  اإلعدادية  املرحلة  أمهية   -6
أرسارها  ومعرفة  البليغة  القرآنية  النصوص  فهم  عىل  قادرين  الطلبة  فيها  يكون 

وطرائق بنائها . 
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ثالثاً : هدف البحث :

هيدف البحث احلايل إىل معرفة :

أثر اسلوب توضيح املستوى النحوي واملستوى الداليل يف تنمية القدرة اللغوية 
لدى طالب الصف اخلامس االديب . 

رابعاً : فرضية البحث :

متوسط  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  ليس 
بأسلوب  النحوية  القواعد  يدرسون  الذين  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات 
توضيح املستوى النحوي واملستوى الداليل للنصوص القرآنية  ، ومتوسط درجات 
املجموعة الضابطة الذين يدرسون القواعد النحوية باألسلوب التقليدي يف تنمية 

القدرة اللغوية .

خامساً : حدود البحث :

واإلعدادية  الثانوية   املدارس  يف  األديب   اخلامس  الصف  طالب  من  عينة   -1
النهارية  يف مركز مدينة احللة بمحافظة بابل  للعام الدرايس 2016-2015 . 

للعام  األديب  اخلامس  للصف  العربية  اللغة  قواعد  كتاب  من  موضوعات   -2
الدرايس 2015- 2016 وهذه املوضوعات هي ) النعت ، والعطف ، والبدل ، 

والعدد ، والنداء ( . 



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٥٨

سادسا : حتديد املصطلحات : 

١- النحو : 

       لغة : ) النحو ( إعراب الكالم العريب ، والنحو القصد والطريق ، ونحو 
العربية منه إنام هو انتحاء سمت كالم العرب يف تّرصفه من إعراب وغريه كالتثنية 
واجلمع والتصغري والتكسري واإلضافة والنسب وغري ذلك . )ابن منظور ، مادة ) 

نحا ( : اجلزء )15( ، 2003 ، 360 ( . 

فه :  النحو اصطالحاً : عرَّ

       األشموين ) ت929هـ ( بأنه : ” العلم املستخرج باملقاييس املستنبطة من 
استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها . ) األشموين 

 . )5 ، 1955 :

التعريف اإلجرائي للمستو النحوي : 

هو بيان اجلانب النحوي للنص القرآين بام فيه من إعراب وتوضيح دور النحو يف 
بيان الرس اجلاميل والبالغي هلذا النص الرفيع . 

املستو الداليل :

        الداللة لغةٌ : 

ه عليه داللًة ” ” وقد دلت تدلُّ ، والدالة ما تدلَّ به عىل محيمك . ودلَّ
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الداللة اصطالحاً : 

عرفها انيس بأهنا : ” املعنى الذي يدلُّ عليه لفظٌ معني ” . )انيس : 1972 ، 42(

املستو الداليل :

       عرفه عطية بأنه : ” لكل كلمة داللة وطريقة استعامل ، وعىل أساس داللة 
يعيق فهم معنى  الكلمة  ، وغموض داللة  الرتكيب  اىل معنى  التوصل  يتم  الكلمة 

الرتكيب اللغوي الذي وردت فيه ” .)عطية:60-59،2008(

التعريف اإلجرائي للمستو الداليل : 

      هو ما يرتبط بالكلمة أو اجلملة من دالالت متنوعة بحسب ما يف السياق 
القدرة  النص وتنمية  ُيسهم كثريًا يف فهم  الدالالت  من فسحة وإن استجالء هذه 

اللغوية .

القرآن لغةً :

ي القرآن وأقرأه القرآن فهو ُمقِرئ          ” قرأُت الكتاَب قراءًة وقرآنًا ، ومنه ُسمِّ
ي القرآن ؛ ألنه  ، واألصل يف هذه اللفظة اجلمع وكل يشء مجعته فقد قرأته ، وسمِّ
 .  ” بعض  اىل  بعضها  والسور  واآليات  والوعيد  والوعد  والنهي  القصص  جــمع 

)ابن منظور: 2003 ،ج1، 158( .

القرآن اصطالحاً : 

 o فه )احلفيان 2001( بأنه : ” كالم اهلل املعجز املنزل عىل النبي حممد       عرَّ
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الـمتعبد بـتـالوتـه ، الــمنقول بالتواتر ، املـكتوب بالــمصاحف ” )احلفيان : 2001 ، 1( . 

فه (مجعة ٢٠٠٨) بأنه :       عرّ

 )نمط لغوي معجز ومبهر ، فهو كالم اهلل املنزل عىل النبي حممد o وهو ال يزال 
حافظًا لغة العرب ، وحارسًا هلا ، ومانعًا  إياها من االندثار( )مجعة : 2008 ، 109( . 

التعريف اإلجرائي للنصوص القرآنية : 

هلا  التجريبية  للمجموعة  الباحث  يقدمها  املختارة  القرآنية  اآليات  جمموعة من 
واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  أجل  من  تدريسها  ر  املقرَّ باملوضوعات  صلة 

الداليل هلا للكشف عن مكامن إعجازها ورسِّ مجاهلا . 

القدرة اللغوية : 

      القدرة لغةً : ” قِدَر  القدير والقادر من صفات اهلل عزَّ وجل ، يكونان من 
( الطالق /  ءٍ َقِديرٌ القدرة ويكونان من التقدير . وقوله تعاىل :) َأنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ َيشْ

12. والقْدُر والُقْدرة واملقدار : القوة � . ) ابن منظور : 2003 ، 2546 (.

القدرة اللغوية اصطالحاً : 

فها تشومكي ( ١٩٦٥،Chomsky) بأهنا :  عرَّ

” ملكة تتكون لدى الفرد متكنه من توليد وتكوين كل ما يريد من اجلمل اجلديدة ، 
وتعني أيضًا املعرفة اللغوية التي من مكوناهتا معرفة القواعد النحوية والرصفية والبالغية 
 . )10، 1965 : Chomsky( . التي تستطيع من خالهلا حتويل اجلمل من صيغة ألخرى
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فها ( العزاوي ٢٠٠٤ ) بأهنا :  عرّ

” ملكة تتكون لدى املتكلمني بلغة ما هتدهيم إىل خصائصها وطاقاهتا التعبريية 
الكالم مطابقًا  ، ليجيء  الطاقات  ، ويستثمرون هذه  ، فيستغلون تلك اخلصائص 

ألغراضهم ومعربًا عن مقاصدهم بدقة . ) العزاوي : 2004 ، 68 ( . 

التعريف اإلجرائي للقدرة اللغوية :

الداليل  واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  من  الطالب  اكتسبها  التي  املهارة 
للنصوص القرآنية ليتمكنوا من استعامل اللغة العربية نحوًا وداللة وتذوقًا استعامالً 

صحيحًا .
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الفصل الثاين

دراستان سابقتان

يتضمن هذا الفصل عرضًا لدراستني سابقتني أمكن احلصول عليهام وموازنتهام 
بالدراسة احلالية . 

١- دراسة الدليمي  ( ١٩٨٩ ) :

       ) حتليل اجلملة يف تدريس قواعد اللغة العربية ، وأثره  يف التحصيل ويف جتنب 
اخلطأ ألنحوي لطلبة املرحلة اإلعدادية  ( . 

ورمت   ، بغداد  جامعة   /  ) رشد  ابن   ( الرتبية  كلية  يف  الدراسة  ُأجريت        
إفراد  ، وبلغ عدد  النحوي  التحصيل وجتنب اخلطأ  أثر حتليل اجلملة يف  إىل معرفة 
العينة )120( طـالبًا وطـالبة )29( طـالبة و) 32 ( طالبًا يف املجموعة التجريبية و 
) 28 ( طالبة ، ) 31 ( طالبًا يف املجموعة الضابطة . أعد الباحث أداتني لبحثه ، 
األداة األوىل اختبار حتصييل ، أما االداة الثانية فهي إعداد موضوع إنشائي للوقوف 
عىل الفرق بني األخطاء النحوية بني جمموعتي البحث . استعمل الباحث االختبار 
التائي )T –T e s t( للمكافأة وللموازنة بني متوسط حتصيل جمموعتي البحث يف 

االختبار النهائي . 

توصل الباحث إىل النتائج اآلتية : 

تفوق املجموعة التجريبية للطالب يف متوسط التحصيل عىل املجموعة الضابطة 
للطالب . 
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املجموعة  عىل  التحصيل  متوسط  يف  للطالبات  التجريبية  املجموعة  تفوق 
الضابطة  للطالبات . 

املجموعة  عىل  التحصيل  متوسط  يف  للطالبات  التجريبية  املجموعة  تفوق 
الضابطة للطالب . 

املجموعتني  بني  النحوية  األخطاء  يف  إحصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  ليس 
التجريبيتني والضابطتني.

٢- دراسة هادي (٢٠٠٢ ) : 

       ) أثر استخدام اآليات القرآنية – أمثلة عرض – يف حتصيل طالب املرحلة 
االعدادية يف مادة قواعد اللغة العربية (. 

ُأجريت هذه الدراسة يف جامعة بابل / كلية الرتبية األساسية ، ورمت إىل معرفة 
أثر اآليات القرآنية – أمثلة عرض – يف حتصيل طالب املرحلة اإلعدادية يف القواعد 
ضابطة  واألخرى  جتريبية  أحدامها  جمموعتان  لديه  وكانت   . العربية  للغة  النحوية 

بواقع )30( طالبًا يف كل جمموعة ليكون عدد أفراد العينة )60( طالبًا . 

متساًم  متعدد  من  االختيار  نوع  من  موضوعي  حتصييل  اختبار   : البحث  أداة 
بالصدق والثبات والشمول . 

T – Test ( ومربع   ( التائي  : االختبار  الوسائل اإلحصائية  الباحث  استعمل 
كاي )كا2( .

توصل الباحث اىل تفوق املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة . 
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ثانيا : موازنة بني الدراستني السابقتني والدراسة احلالية : 

منهج البحث: اعتمدت الدراستان السابقتان املنهج التجريبي وكذلك الدراسة احلالية 

هدف الدراسة : رمت دراسة ) الدليمي ، 1989( إىل معرفة أثر حتليل اجلملة 
يف التحصيل وجتنب اخلطأ النحوي ورمت دراسة ) هادي ، 2002 ( إىل معرفة أثر 
استخدام اآليات القرآنية – أمثلة عرض – يف حتصيل طالب املرحلة اإلعدادية يف 
النحوي  املستوى  توضيح  آثر  معرفة  إىل  احلالية  الدراسة  ورمت  النحوية  القواعد 

واملستوى الداليل للنصوص القرآنية يف تنمية القدرة اللغوية . 

الدراسة  وكذلك  العراق  يف  السابقتان  الدراستان  ُأجريت   : الدراسة  مكان 
احلالية.

الدليمي ، 1989 ( من ) 120 ( طالبًا   ( نت عينة دراسة  : تكوَّ الدراسة  عينة 
وطالبة وعينة دراسة )هادي ،  2002( من ) 60 ( طالبا أما الدراسة احلالية فقد 

نت من )65( طالبًا . تكوَّ

احلالية  والدراسة  السابقتان  الدراستان  استخدمت   : اإلحصائية  الوسائل   
 .)T-Test( االختبار التائي

عىل  التجريبية  املجموعة  تفوق  اىل  الدراسات  مجيع  توصلت  البحث:  نتيجة 
املجموعة الضابطة . 

جوانب اإلفادة من الدراستني السابقتني :

الباحث من الدراستني السابقتني يف اجلوانب اآلتية : )منهج البحث  أفاد        
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املكافأة بني املجموعتني ، عرض   ، البحث واختيارها  ، عينة  التجريبي  والتصميم 
النتائج وتفسريها ، الوسائل اإلحصائية ، املصادر واملراجع( 
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الفصل الثالث

منهج البحث وإجراءاته

أوال : منهج البحث : 

اعتمد الباحث املنهج التجريبي ، ألنه يتالءم وطبيعة بحثه ، فضاًل عن أن هذا 
املنهج  يعد من أكثر املناهج العلمية التي تتمثل فيها معامل الطريقة العلمية بصورة 

واضحة . 

ثانيا : التصميم التجريبي : 

فجاء  بحثه  وظروف  يتناسب  جزئي  ضبط  ذا  جتريبيًا  تصمياًم  الباحث  اعتمد 
التصميم بالشكل )1( .  

الشكل )1( التصميم التجريبي

االختباراملتغري التابعاملتغري املستقلاملجموعة

التجريبية
أسلوب توضيح املستوى 
النحوي واملستوى الداليل 

للنصوص القرآنية
تنمية القدرة 

اختبار هنائياللغوية

القواعد النحوية بالطريقة الضابطة
التقليدية

تنمية القدرة 
اختبار هنائياللغوية

حساب الفرق بني نتائج املجموعتني يف اختبار تنمية القدرة اللغوية



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٦٧

أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

يتضح من هذا التصميم أّن الباحث استعمل فيه جمموعتني ، إحدامها ، املجموعة 
التجريبية التي يتعرض طالهبا إىل املتغري املستقل ) أسلوب توضيح املستوى النحوي 
س  واملستوى الداليل للنصوص القرآنية ( ،  واألخرى املجموعة الضابطة التي ُتدرَّ
باألسلوب التقليدي . أما تنمية القدرة اللغوية فهو املتغري التابع الذي ُيقاس بوساطة 

اختبار هنائي .

ثالثاً : جمتمع البحث وعينته :

مركز  يف  للبنني  والثانوية  االعدادية  املدارس  طالب  من  يتكون  البحث  جمتمع 
بصورة  بحثه  عينة  الباحث  واختار   ،  2017-2016 الدرايس  للعام  بابل  حمافظة 
عشوائية )القرعة( فكانت مدرسة إعدادية اإلمام عيل  للبنني لتكون عينًة لبحثه .

وبطريقة السحب العشوائي اختريت شعبة )أ( لتمثل املجموعة التجريبية التي 
واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  اسلوب  وفق  عىل  النحوية  القواعد  ستدرس 
التي  الضابطة  املجموعة  )ب(  الشعبة  مثلت  حني  يف   ، القرآنية  للنصوص  الداليل 

ستدرس القواعد النحوية عىل وفق الطريقة التقليدية .

بلغ عدد طالب الشعبتني )85( طالبًا بواقع )43( طالبًا يف املجموعة التجريبية 
البالغ عددهم  )42( طالبًا يف املجموعة الضابطة وبعد استبعاد الطالب املخفقني 
الضابطة  املجموعة  يف    )9( و  التجريبية  املجموعة  يف   )11( بواقع   ، طالبًا   )20(
ليكون عدد الطالب النهائي )65( طالبًا ، بواقع )32( طالبًا يف املجموعة التجريبية 

و )33( طالبًا يف املجموعة الضابطة واجلدول )1( يبني ذلك .
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اجلدول )1( عدد طالب جمموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد الطالب قبل املجموعةالشعبة
استبعاد املخفقني

عدد الطالب 
املخفقني

عدد الطالب بعد 
استبعاد املخفقني

431132التجريبيةأ

42933الضابطةب

852065املجموع

رابعًا : تكافؤ جمموعتي البحث :

كافأ بني جمموعتي البحث يف املتغريات اآلتية :

العمر الزمني :

استعمل الباحث االختبار التائي )T-Test( ملعرفة داللة الفرق بني متوسطي 
أعامر طالب جمموعتي البحث ) الضابطة والتجريبية ( ووجد انه ال يوجد فرق ذو 

داللة إحصائية واجلدول )2( يبني ذلك .

التائية ألعامر طالب جمموعتي  والقيمة  والتباين  احلسايب  الوسط   )2( اجلدول 
البحث 

عدد املجموعة
االنحراف الوسط احلسايبالعينة

املعياري
درجة 
احلرية

مستو القيمة التائية
الداللة اجلدوليةاملحسوبة

32٢١٢،٩٣٧٥١١،٩٣٧١التجريبية
غري دالة ٦٣٠،٠٤١٦٢،٠٠٠

إحصائيًا
33٢١٣،٠٦٠٦١٢،١٨٠الضابطة
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يتضح من اجلدول )2( أنَّ متوسط أعامر املجموعة التجريبية تبلغ ) 212،9375( 
شهرًا ، ومتوسط أعامر املجموعة الضابطة بلغ )213،0606( وباستعامل االختبار 
التائي لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفرق بني أعامر جمموعتي البحث ، اتضح أن 
الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )0،05( ودرجة حرية )63( . إذ 
التائية اجلدولية  القيمة  املحسوبة )0،0416( وهي اصغر من  التائية  القيمة  كانت 

)2،000( وهذا يدل عىل أهنام متكافئتان .

2- التحصيل الدرايس لآلباء :

أظهرت نتائج التحصيل الدرايس لآلباء أن ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية 
بني املجموعتني يف التحصيل الدرايس لآلباء واجلدول )3( يبني ذلك . 

اجلدول )3( تكرارات التحصيل الدرايس آلباء جمموعتي البحث وقيمتا )كا2( 
املحسوبة واجلدولية

يتبني من اجلدول )3( أّن قيمة )كا2( املحسوبة )0.779( أصغر من قيمة )كا2( 
اجلدولية )9،49( عند مستوى داللة )0،05( وبدرجة حرية )4( وهذا يدل عىل ان 

جمموعتي البحث متكافئتان يف هذا املتغري . 

املجموعة
عدد 
أفراد 
العينة

التحصيل الدرايس
درجة 
احلرية

قيمة كا2
 مستو
الداللة  يقرأ 

ويكتب
متوسطةابتدائية

إعدادية

أو معهد

جامعة 
فام فوق

اجلدوليةاملحسوبة

3266587التجريبية
غري دالة 40،7799،49

إحصائيًا 3357669الضابطة
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3- التحصيل الدرايس لألمهات :

داللة  ذو  فرق  هناك  ليس  أنه  لألمهات  الدرايس  التحصيل  نتائج  أظهرت 
إحصائية بني املجموعتني يف التحصيل الدرايس لألمهات ، واجلدول )4( يبني ذلك .

وقيمتا  البحث  جمموعتي  ألمهات  الدرايس  التحصيل  تكرارات   )4( اجلدول 
)كا2( املحسوبة واجلدولية

املجموعة
عدد 

العينة

التحصيل الدرايس

درجة 

احلرية

قيمتا كا2

 مستو

الداللة  يقرأ 

ويكتب
اعداديةمتوسطةابتدائية

جامعة 

فام

فوق

اجلدوليةاملحسوبة

3277855التجريبية
41،0849،49

غري دالة 

احصائيًا 3389556الضابطة

يتبني من اجلدول )4( أن قيمة )كا2( املحسوبة )1،084( اصغر من قيمة )كا2( 
اجلدولية )9،49( عند مستوى داللة ) 0،05( ودرجة حرية )4( وهذا يدل عىل أن 

جمموعتي البحث متكافئتان يف هذا املتغري .

مدة التجربة : كانت مدة التجربة موحدة ومتساوية لطالب جمموعتي البحث ، 
إذ بدأت 2016/2/20 وانتهت يف 2016/4/20. 
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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

خامساً: األهداف السلوكية :

صاغ الباحث )31( هدفًا سلوكيًا يف ضوء األهداف العامة للامدة وحمتوى املادة 
 ، )التذكر  املعريف  املجال  بلوم يف  تصنيف  مراعيًا   ، التجربة  أثناء  التي ستدرس يف 
الباحث عىل  عرضها  وقد  والتقويم(   ، والرتكيب   ، والتحليل   ، والتطبيق   ، الفهم 
جمموعة من اخلرباء واملحكمني ملحق )3( ويف ضوء آرائهم ومقرتحاهتم ُعّدل عدد 

منها حتى اصبحت بصورهتا النهائية . ملحق )2( . 

سادسا : اعداد اخلطط التدريسية :

أعدَّ الباحث خططًا تدريسية للموضوعات اخلمسة وعرض خطتني أنموذجيتني 
يف  أصبحت  حتى  لت  ُعدِّ آراء  من  أبدوه  ما  ضوء  ويف  املحكمني  من  جمموعة  عىل 

صيغتها النهائية ملحق )4( .

سابعاً : أداة االختبار :

ن  تضمَّ املوضوعية  و  الثبات  و  بالصدق  متساًم  موضوعيًا  اختبارًا  الباحث  اعد 
عرشين فقرة.

قياسه  و  الباحث  ه  اعدَّ الذي  الصدق االختبار  التثبت من  بغية  صدق االختبار: 
من  جمموعة  عىل  استبانة  صيغة  يف  الباحث  عرضه  اجلها،  من  ُأِعدَّ  التي  املهارات 
وسالمة  الفقرات  صالحية  بشأن  مالحظاهتم  و  السديدة  آراِئهم  إلبداء  املحكمني 
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بصيغته  جاهزًا  االختبار  اصبح  وقد  الفقرات  من  عددًا  الباحث  عدل  وقد   ، بنائها 
النهائية، متكونًا من )20( فقرة من نوع االختيار من متعدد. ملحق )5(.

التجربة االستطالعية: طبق الباحث االختبار عىل عينة استطالعية مكونة من )30( 
طالبًا من طالب الصف اخلامس االديب يف ثانوية بابل يف يوم 2016/04/13.

طريقة  اللغوية  القدرة  اختبار  ثبات  حساب  يف  الباحث  اعتمد  االختبار:  ثبات 
و زوجية(،  )فردية  االختبار عىل قسمني  فقرات  الباحث  إذ قسم  النصفية،  التجزئة 
بواقع )10( فقرات لكل قسم، أي ان القسم االول قد ضم درجات الفقرات الفردية، 
معادلة  الباحث  استعمل  ثم  الزوجية،  الفقرات  درجات  ضم  قد  اآلخر  القسم  و 
حلساب  تصحيح  ُأجري  ثم   )0.68( قيمته  فكانت  اإلرتباط،  ملعامل  )بريسون( 

معامل االرتباط بمعادلة )سبريمان براون( فكانت قيمته )0.81(. ملحق )6(.

القدرة  تنمية  اختبار  الباحث  طبق  اللغوية:  القدرة  تنمية  اختبار  تطبيق   : ثامناً 
اللغوية عىل طالب جمموعتي البحث يف يوم األربعاء املصادف 2016/04/20. 

تاسعاً: أعطى الباحث درجة واحدة لكل إجابة صحيحة و صفرًا لكل إجابة خطأ 
يف االختبار.

    عارشاً: الوسائل اإلحصائية: 

استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية : 

االختبار التائي )T-Test( لعينتني مستقلتني .

مربع كاي )كا2( .

معادلة ارتباط )بريسون(
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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسريها

اوالً : عرض نتائج اختبار تنمية القدرة اللغوية :

بحسب الدرجات الواردة يف امللحق )7( ، استخرج الباحث متوسطي درجات 
يبني   )5( واجلدول  بينهام  وازَن  ثّم  والضابطة(  )التجريبية  املجموعتني  يف  الطالب 

ذلك.

اجلدول )5( املعامل االحصائية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار تنمية 
القدرة اللغوية النهائي 

عدد املجموعة
العينة

الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة

احلرية

مستو القيمة التائية
الداللة  اجلدوليةاملحسوبة

3213،432،474التجريبية
دالة 635،442،000

إحصائيًا  3310،332،169الضابطة

الذين  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متوسط  أن   )5( اجلدول  من  يتبني 
الداليل  واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  بأسلوب  النحوية  القواعد  درسوا 
للنصوص القرآنية بلغ ) 13،43 ( بتباين مقداره ) 6،121 ( وبلغ متوسط درجات 
 ( التقليدي  باألسلوب  النحوية  قواعد  درسوا  الذين  الضابطة  املجموعة  طالب 
مستقلتني  لعينتني  التائي  االختبار  وباستعامل   )4،707( مقداره  بتباين   )  10،33
ملعرفة الفرق بني جمموعتي البحث أظهرت النتائج أن الفرق ذو داللة إحصائية  عند 
مستوى ) 0،50( وبدرجة حرية )63( ملصلحة طالب املجموعة التجريبية ، إذ كانت 
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القيمة التائية املحسوبة ) 5،44 ( وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية )2،000( 
ولذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تقول انه )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
تدرس  التي  التجريبية  املجموعة  متوسط حتصيل  بني  عند مستوى داللة )0،05( 
للنصوص  الداليل  النحوي واملستوى  املستوى  بأسلوب توضيح  النحوية  القواعد 
القرآنية ومتوسط حتصيل طالب املجموعة الضابطة التي تدرس القواعد النحوية 

بالطريقة التقليدية( .

ثانياً : تفسري النتائج :

نمو  يف  واضحًا  أثرًا  الداليل  واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  ألسلوب  إنَّ 
النص مستجليًا داللته  اللغوية عند الطالب فهو يعمد إىل كشف مضمون  القدرة 

الكامنة .

النصوص  يعالج  الداليل  واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  أسلوب  إنَّ 
الطالب  مدارك  توسع  إىل  أدى  ممّا  واجلاملية  والداللية  النحوية  بتكويناهتا  القرآنية 

اللغوية وصقل ملكاهتم املتعددة . 

قوة  النافذة فضاًل عن  الواعية  القراءة  الطالب  إنَّ هذا األسلوب استدعى من 
الرتكيز ودقة املالحظة .

إنَّ أسلوب توضيح املستوى النحوي واملستوى الداليل للنصوص القرآنية بعث 
أم وامللل ، فكان الطالب  الشوق يف نفوس الطالب وجّدد نشاطهم ودفع عنهم السَّ

اجيابيًا يف الدرس .
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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

ثالثاً : االستنتاجات :

يف ضوء نتائج البحث يمكن أن يستنتج الباحث ما يأيت :

القرآنية  للنصوص  الداليل  واملستوى  النحوي  املستوى  توضيح  أسلوب  إنَّ 
األسلوب  أكثر من  األديب  اخلامس  الصف  اللغوية لطالب  القدرة  تنمية  أسهم يف 

التقليدي .

إنَّ توضيح او بيان اجلانب النحوي والداليل أدى إىل استيعاب النصوص وأدراك 
طرائق بنائها ووظائف مفرداهتا وتلمس مكامن مجاهلا .

يظهر  حتلياًل  بدقة  س  ُتدرَّ أن  جيب  رفيعة  نصوص  هي  القرآنية  النصوص  إن 
مواطن اجلامل والرسِّ البالغي اللطيف الذي جاء به اهلل سبحانه وتعاىل .

رابعاً : التوصيات :

القرآنية  الداليل للنصوص  النحوي واملستوى  املستوى  اعتامد أسلوب توضيح 
يف تدريس القواعد النحوية بوصفه أسلوبًا اثبت فاعليته يف تنمية القدرة اللغوية .

ينبغي أن نتكىء عىل النصوص القرآنية كثريًا ؛ألهنا النمري العذب .

التدريس  طرائق  يف  جديد  كل  عىل  االطالع  واملدرسات  املدرسني  عىل  جيب   
واإلفادة منها 
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خامساً : املقرتحات : 

     استكامالً للبحث احلايل  يقرتح الباحث ما يأيت :

إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية يف مراحل وصفوف ُأَخر .

 إجراء دراسة مماثلة يف مواد دراسية ُأخَر من مواد اللغة العربية .

إجراء دراسة مماثلة يف متغريات تابعة أخرى مثل التفكري اإلبداعي واملنظومي .
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أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

املصادر

أوالً- املصادر العربية:

القرآن الكريم.

الدين .1 مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن 
ج1،  العرب،  لسان  )ت711هـ(: 
 ، حيدر(  امحد  )عامر  حتقيق:  ج3،ج7،ج15 

ط2 ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، 2003.

بن .2 عيل  نورالدين  احلسن  ابو  األشموين، 
حممد بن عيسى )ت 900 ه(. رشح األشموين 
الكتب  دار   ، ، ط1  مالك، ج1  ابن  ألفية  عىل 

العلمية ، بريوت لبنان، 1998.

3. ، ط3   ، االلفاظ  داللة   : إبراهيم   ، أنيس 
القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية ، 1972 .

برش ، كامل : اللغة العربية بني الوهم وسوء .4
الفهم ، القاهرة ، دار غريب للنرش ، 1999.

وارتقاء .5 إرث  العربية  اللغة   : ، حسني  مجعة 
وحياة ، دمشق ، احتاد الكتاب العرب ، 2008.

أشهر .6  : السميع  عبد  حممود  امحد   ، احلفيان 
 ، القراءات  وعلم  األداء  علم  يف  املصطلحات 

ط1 ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، 2005 .

الدليمي ، طه عيل حسني : اثر حتليل اجلملة .7
التحصيل  يف  العربية  اللغة  قواعد  تدريس  يف 
وجتنب اخلطأ النحوي لطلبة املرحلة اإلعدادية 

، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الرتبية 
) ابن رشد ( 1989 .

السامرائي، فاضل صالح. اجلملة العربية و .8
املعنى. دار ابن حزم، بريوت، لبنان، 2000.

فسحة .9  : رهيف  العظيم  عبد   ، السلطاين 
الشعري  النص  يف  املمكن  النقد   ... النص 
احلديث . ط1 ، بنغازي ، دار الكتب الوطنية 

. 2005 ،

املهارات .10  : وآخرون  حممد   ، الشنطي 
للنرش  األندلس  دار   ، حائل   ، ط5   ، اللغوية 

والتوزيع ، 2003 .

الكريم .11 القرآن   : عيل  حممد   ، الصغري 
وخصائصه الفنية وبالغته العربية ، بغداد ، دار 

الشؤون الثقافية العامة ، 1994 .

العابدي ، امحد جبار : اثر التدريس بطريقة .12
والتفكري  األدبية  النصوص  حفظ  يف  التنقيب 
األدب  مادة  يف  األديب  والتذوق  اإلبداعي 
األديب  اخلامس  الصف  والنصوص لدى طلبة 
، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الرتبية 

)ابن رشد( ، 2007 .

اللغة .13 يف  فصول   : رحيم  نعمه   ، العزاوي 
 ، العرصية  املكتبة   ، بغداد   ، ط1   ، والنقد 

.2004

عطيه ، حمسن عيل : تدريس اللغة العربية .14
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يف ضوء الكفايات األدائية ، عامن ، دار املناهج 
للنرش ، 2007 .

 ———————: مهارات االتصال .15
و  للنرش  املناهج  دار  تعليمها.  و  اللغوي 

التوزيع، األردن، 2008.

نحن .16  : اسامعييل  حافيظ   ، علوي 
واللسانيات ، بريوت ، مركز دراسات الوحدة 

العربية ، 2007 .

اللغة .17 قواعد   : عبداهلل  عائشة   ، غلوم 
جملة   ، تعليمها  ومشكالت  وأمهيتها  العربية 
البحرين   ، اخلليج  لدول  الكبار  تعليم  قيادات 

، العدد اخلامس ، السنة الثامنة ، 1982 .

بن .18 حممد  الدين  جمد   ، آبادي  الفريوز 
دار   ، بريوت   ، املحيط  القاموس   : يعقوب 

الكتب العلمية ، 1971 .

صاحب .19 مشاركة   : صادق  حامد   ، قنيبي 
. جملة  األلفاظ  مفردات  البحث عن  املعاين يف 
دار   ، الثقافة  وزارة   ، الثالث  العدد   ، املورد 

الشؤون الثقافية ، العراق ، 2008 .

20. ، والداللة  اللغة   : يوسف   ، مارون 
طرابلس ، املؤسسة احلديثة ، 2007 .

21. ، بالغية  بحوث   : امحد   ، مطلوب 
مطبوعات املجمع العلمي العراقي ، 1996 .

هادي ، خالد راهي : اثر استخدام اآليات .22
طالب  حتصيل  يف   - عرض  أمثلة    - القرآنية 
املرحلة اإلعدادية يف مادة قواعد اللغة العربية 
، رسالة املاجستري ، جامعة بابل ، كلية الرتبية 

األساسية ، 2002 .

ثانيًا- املصادر األجنبية:

 Chomsky، N، “Aspect of
 Theory of Syntax”. Cambridge:

.1965 ،Mit. Press
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امللحق )1( أعامر طالب جمموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( حمسوبًا بالشهور 

املجموعة الضابطة تاملجموعة التجريبيةت
119418201120918227

219619204219619203

321520232322320242

420021210420021231

523122221523622225

621423226620323212

720624203720124201

821625225822425210

921426202921526231

10213271971019827232

11209282101119928210

12231292111220629206

13209302091321530214

14207312201421631199

15245322211521132198

162241621033213

1719817215

املجموع =7031املجموع =6814

املتوسط احلسايب0606،213الوسط احلسايب9375،212

التباين35996،148التباين49609،142

االنحراف املعياري180،12االنحراف املعياري11،937



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٠

امللحق )2( األهداف السلوكية ملوضوعات مادة قواعد اللغة العربية للصف اخلامس األديب 

1-النعت

جعل الطالب قادرًا عىل أن :

ف النعت  1 ُيعرِّ

يذكر أنواع النعت  2

يوضح التابع واملتبوع يف النصوص القرآنية. 3

بحسب  4 النعت  إعراب  حاالت  يبني 
ورودها يف النصوص القرآنية 

يميز النعت من التوابع األخر . 5

إعرابًا  6 النعوت  تتضمن  التي  اجلمل  يعرب 
صحيحًا

2-العطف 

جعل الطالب قادرًا عىل أن :

ف العطف  1ُيعرِّ

2يعدد حروف العطف 

3 يبني أركان العطف

من  حرف  كل  يفيده  الذي  املعنى  يبني   4
أحرف العطف 

من  عليه  واملعطوف  املعطوف  يستخرج   5
اجلملة 

حتتوي  التي  القرآنية  النصوص  يعرب   6
أسامء معطوفة 

3-البدل 

 جعل الطالب قادرًا عىل أن :

ف البدل 1ُيعرِّ

2يذكر أنواع البدل

3يوضح حكم البدل واملبدل منه 

4 يميز البدل من التوابع األًخر

النصوص  منه من  واملبدل  البدل  يستخرج   5
القرآنية 

6 يعرب البدل بأنواعه إعرابًا صحيحًا .

4-النداء 

جعل الطالب قادرًا عىل أن :

1 ُيعّرف النداء 

2 يعدد أحرف النداء

3 يذكر أنواع املنادى

4 يوضح حكم كل نوع من أنواع املنادى

ويبني  جديدة  مجل  من  املنادى  يستخرج   5
نوعه

6 يعرب مجاًل تتضمن منادى مبنيًا ومعربًا 



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨١

أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

5-العدد 

جعل الطالب قادرًا عىل أن :

1يذكر حكم العددين )واحد واثنني ( ومؤنثهام من حيث مطابقة املعدود

2 يذكر حكم األعداد من ) ثالثة إىل تسعة ( من حيث خمالفة املعدود

3 يذكر حكم العدد ) عرشة ( مفردًا وحكمه مركبًا من حيث مطابقة املعدود وخمالفته

4 يذكر حكم األعداد املركبة ) احد عرش،اثنا عرش( ومؤنث كل منهام من حيث مطابقة املعدود

5 يذكر حكم ألفاظ العقود ) من عرشين إىل تسعني ( واألعداد ) مئة وألف ومليون ( من 
حيث ورودمها بلفظ واحد 

6 يذكر أحكام األعداد املعطوفة من حيث مطابقة املعدود وخمالفته

7 يعرب مجاًل تتضمن أعدادا متنوعة ومتييزها 



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٢

العلمي  اللقب  وفق  عىل  اسامؤهم  ُرتِّبت  وقد  واملحكمني  اخلرباء  السادة  أسامء   )3( امللحق 
والتسلسل اهلجائي 

اخلططاالهدافالتخصصمكان عملهماسامء اخلرباءت
أختبار تنمية 
القدرة اللغوية

1
ا.د محزة هاشم 

حميميد 
جامعة بابل 
–كلية الرتبية

طرائق تدريس 
√√√اللغة العربية

2
ا.د رغد سلامن 
علوان اجلبوري

جامعو بابل-
كلية الرتبية

طرائق تدريس 
√√√اللغة العربية

3
ا.م.د شكري عز 

الدين
تربية النجف

طرائق تدريس 
اللغة العربية

√√√

4
ا.م.د وائل عبد 

األمري خليل

جامعة 
بابل – كلية 

اآلداب
√√√لغة

5
ا.م.د حيدر 

غضبان

جامعة 
بابل – كلية 

اآلداب
√√√لغة

6
م.د حيدر ديكان 

درويش
تربية بابل

طرائق تدريس 
اللغة العربية

√√√



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٣

أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

امللحق )4( اخلطتان التدريسيتان 

خطة أنموذجية لتدريس موضوع النعت عىل وفق أسلوب توضيح املستوى النحوي والداليل 
لطالب املجموعة التجريبية

اليوم والتاريخ  :                                        املادة : قواعد اللغة العربية الصف: اخلامس األديب                                         
املوضوع : النعت                                         الشعبة : 

األهداف السلوكية :

جعل الطالب قادرًا عىل أن :

ف النعت .          2-يذكر أنواع النعت  1- ُيعرِّ

3- يوضح التابع  واملتبوع يف النصوص القرآنية .        4-يميز النعت من التوابع األُخر .

5- يبني حاالت إعراب النعت بحسب ورودها يف النصوص القرآنية.

6- يعرب اجلمل التي تتضمن املنعوت إعرابًا صحيحًا .

الوسائل التعليمية :

1-تفسري الكشاف للزخمرشي   2-معاين النحو للدكتور فاضل السامرائي

نة 3-السبورة       4-األقالم امللوَّ

خطوات الدرس :

1- التمهيد واملقدمة : يسعى الباحث إىل إثارة انتباه الطالب للوصول إىل اهلدف التعليمي  
وهو فهم الطالب واستعياهبم للموضوع اجلديد .

الباحث : ما نوع النعت ؟

طالب : النعت احلقيقي والنعت السببي



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٤

الباحث : شكرًا أحسنت . من يستطيع أن يعطينا نصًا قرآنيًا فيه نعت حقيقي 

طالب : قال تعاىل : )َوحُتِبُّوَن امْلَاَل ُحبًّا َمجًّا( الفجر / آية 20

الباحث : ممتاز .

2- العرض : يعرض الباحث األمثلة املنتقاة من القرآن الكريم وباالشرتاك مع الطالب يثري 
الباحث هذه األمثلة نحوًا و داللًة 

األمثلة :

اَعُة َبْغَتًة َأْو َيْأتَِيُهْم َعَذاُب َيْومٍ  نُْه َحتَّى َتْأتَِيُهُم السَّ ِذيَن َكَفُروا يِف ِمْرَيةٍ مِّ - قال تعاىل:) َواَل َيَزاُل الَّ
(احلج/آية 25 َعِقيمٍ

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُنِذِريَن  ُه َلَتنِزيُل َربِّ اْلَعامَلنَِي  َنَزَل بِِه الرُّ - قال تعاىل : )َوإِنَّ
( {الشعراء/ آية 195-192 بنِيٍ بِِلَسانٍ َعَريِبٍّ مُّ

َج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل( االحزاب / آية 33 ْجَن َترَبُّ - قال تعاىل :)َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ َواَل َترَبَّ

3- الربط واملوازنة :

د النعت يف اآلية األوىل ؟ الباحث :من ُحيدِّ

طالب : عقيم

الباحث : أحسنت وما نوعه ؟ أمشتق هو أم جامد ؟

طالب : و ما املشتق ؟ و ما اجلامد ؟

الباحث :  املشتق هو ما ُأِخَذ من غريه أما اجلامد فال أصل له ُيْؤخُذ منه .

طالب : مشتق ألنه مأخوذ من الفعل ) عِقم ( .

الباحث :و ما إعرابه ؟



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٥

أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

طالب : نعت جمرور و عالمة جره الكرسة .

الباحث : وملاذا جاء جمرورا ؟

طالب : ألنه تابع فهو يتبع ما قبله يف اإلعراب

الباحث : أحسنت، وأّما من حيث الداللة فأن هلذه الكلمة معانٍ عدة منها .

يوُم احلرب فقد ُوِصَف يوُم احلرِب بالعقيم ؛الن أوالد النساء يقتلون فيه فيْرصَن كأهننَّ ُعُقم مل 
يلْدَن أو ألن املقاتلني ُيقال هلم أبناُء احلرِب فإن ُقتِلوا ُوِصَف يوُم احلرِب بالعقيم عىل سبيل املجاز ، 

وقيل هو الذي ال خري فيه يقال : ريح عقيم إذا مل تنشئ مطرًا ومل تلقح شجرًا .

وقيل ال مثل له يف عظم أمره لقتال املالئكة - عليهم السالم - فيه .

وقيل أنه يوم القيامة وجيوز أن يراد بالساعة وبيوم عقيم يوم القيامة .

الباحث : من يستخرج النعت من اآلية الثانية ؟

طالب : األمني .

الباحث : وما إعرابه ؟

طالب : نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة

الباحث : وملاذا جاء مرفوعًا ؟

طالب : ألنَّ املتبوع جاء مرفوعًا .

الباحث : بارك اهلل  فيك ، و هناك نعت أخر ما هو ؟

طالب : عريب  .

الباحث : جيد وما إعرابه ؟

طالب : نعت جمرور و عالمة جرِه الكرسة .



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٦

طالب آخر : و هناك نعت أخر وهو : مبني .

الباحث : أحسنتام أما تدل علية هذه النعوت هو : نزل به الروح و جعل اهلل الروح نازال به 
مك إياه .وأثبته يف قلبك إثبات ما ال ُينَسى كقوله تعاىل:)َسنُْقِرُؤَك  )عىل قلبك( أي حفَّظك و فهَّ
لتكون من  املعنى  :فيكون  باملنذرين  يتعلق  أن  إما   ) )بلسان عريبٍّ    ، آية 6  َتنَسى( االعىل /  َفاَل 
الذين أنذروا هبذا اللسان و هم مخسة :هود و صالح و شعيب و إسامعيل وحممد - عليهم الصالة 
له باللسان  و السالم - وأما أن يتعلق بنزل فيكون املعنى نزله باللسان العريب لتنذر به ألنه لو نزَّ
األعجمي  لتجافوا  عنه أصاًل ولقالوا : ما نصنع به ؟ ال نفهُمُه ، فيتعذر اإلنذاُر به ، لو كان أعجميُا 

لكان نازالً عىل سمعك دون قلبك ألنك تسمع أجراس حروف ال تفهم معانيها وال تعيها  .  

د النعت يف اآلية الثانية ؟ الباحث  : ومن ُحيدِّ

طالب   : األوىل

الباحث : وما إعراهبا ؟

طالب : نعت جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة .

رت احلركة ؟ الباحث أحسنت ، وملاذا ُقدِّ

طالب : وذلك ألهنا تنتهي بحرف األلف وحرف األلف ال تظهر عليه احلركة

الباحث : واجلاهلية األوىل هي اجلاهلية  القديمة التي يقال هلا اجلاهلية اجلهالء وهي الزمن 
الذي ُولَِد فيه إبراهيم – عليه السالم - كانت املرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتميش وسط الطريق 
تعرض نفسها عىل الرجال ، وقيل : مابني آدم ونوح ، وقيل :   بني إدريس ونوح و جيوز أن تكون 
يف  الفجور  و  الفسوق  جاهلية  األخرى  اجلاهلية  و  اإلسالم  قبل  الكفر  جاهلية  األوىل  اجلاهلية 
اإلسالم و يعضده ما ُرِوَي أن رسول اهلل - صىل اهلل عليه و اله و سلم - قال أليب الدرداء - ريض 

اهلل عنه - ) أن فيك جاهلية قال جاهلية كفر أم أسالم ؟ فقال : بل جاهلية كفر (

4- استنتاج القاعدة :

و  و ونصبًا   رفعًا  اإلعراب  ويطابقه يف   ، متبوعه  يوضح صفة من صفات  تابع  :هو  النعت 



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٧

أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

جرًا و يف التعريف و التنكري و اإلفراد  التثنية و اجلمع و التذكري و التأنيث و ال يتوسط بينه و بني 
متبوعه حرف . و هو نوعان : النعت احلقيقي و النعت السببي .

5- التطبيق : أوجه عددًا من األسئلة إىل الطالب .

- من يعرف النعت ؟

امْلُبنِِي(  اْلِكَتاِب  آَياُت  )تِْلَك  ؟  نوعه  بني  و  النعت  اآليت  الـقرآين  النـص  مــن  استخـرج   -
القصص / آية 2

- أعرب اآلية الكريمة اآلتية إعرابًا مفصاًل .

َقْومٍ ُيْؤِمنُوَن( الروم / آية 37 قال تعاىل )إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياتٍ لِّ



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٨

املجموعة  لطالب  التقليدية  الطريقة  وفق  عىل  النعت  موضوع  لتدريس  أنموذجية  خطة 
الضابطة

اليوم  والتاريخ :                                         املادة : قواعد اللغة العربية

الصف : اخلامس األديب الشعبة :                       املوضوع :  النعت

األهداف السلوكية : مذكورة يف خطة املجموعة التجريبية .

الوسائل التعليمية :

- السبورة

نة - األقالم امللوَّ

خطوات الدرس :

التعليمي وهو  انتباه الطالب للوصول إىل اهلدف  إثارة  الباحث إىل  التمهيد واملقدمة يسعى 
فهم الطالب واستيعاهبم للموضوع اجلديد

الباحث : ما نوعا النعت  ؟

طالب : النعت احلقيقي والنعت السببي .

الباحث : أحسنت ، من يستطيع أن يعطينا مثاالً فيه نعت حقيقي .

طالب : حممدٌ طالبٌ جمتهدٌ .

الباحث جيد جدًا .

2- العرض : يعرض الباحث أمثلة منتقاة

يُن اْلَقيُِّم( الروم / آية 30 - قال تعاىل : )َذلَِك الدِّ

- وُربَّ حلدٍ قد صار حلدًا مرارًا      ضاحكٍ من تزاحِم األجساِد 



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٨٩

أثر أسلوب توضيح املستو النحوي واملستو الداليل للنصوص القرآنية 

- زيدٌ ولدٌ ذكيٌّ

- هذِه حديقةٌ مجيلةٌ أزهاُرها .

3- الربط واملوازنة .

الباحث : من يستخرج النعت يف اآلية األوىل ؟

طالب : القيِّم وإعرابه : نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة

الباحث وملاذا جاء مرفوعًا ؟

طالب : ألنه تابعٌ ملا قبله يف اإلعراب

الباحث : أحسنت ومن يستخرج النعت يف البيت الشعري ؟

طالب آخر حلدًا :  خرب صار منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، وهو ليس نعتًا

طالب آخر: النعت هو : ضاحك ،وإعرابه : نعت جمرور وعالمة جره الكرسة .

الباحث : أحسنتم مجيعًا ، او من حيدد النعت يف املثال الثالث ؟

طالب : ذكيٌّ . وهو :  نعت مرفوع وعالمة رفعة رفعه الضمة  .

طالب  آخر : والنعت يف املثال الرابع : أزهارها .

الباحث : هذا ليس صحيحُا . النعت هو .............

طالب آخر :  مجيلةٌ

الباحث : نعم ، أحسنت لكنَّ النعت هنا خيتلف فهو نعت من حيث املعنى للذي يأيت بعده 
فهو نعت سببي .

4- استنتاج القاعدة



م.د.  نعيم خليل عبود  

٢٩٠

النعت : هو تابع يوضح صفة من صفات متبوعه ويطابقه يف اإلعراب رفعًا ونصبًا وجرًا يف 
التعريف والتنكري واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث وال يتوسط بينه وبني متبوعه حرف 

. هو نوعان : النعت احلقيقي  والنعت السببي .

التطبيق : أوجه عددًا من األسئلة إىل الطالب

ف النعت ؟ - من ُيعرِّ

- استخرج النعت من النص  القرآين وبني نوعه ؟ )تِْلَك آَياُت اْلِكَتاِب امْلُبنِِي( القصص / آية 
. 2

- أعرب ما يأيت إعرابًا مفصاًل : فاطمُة بنتٌ مؤدبةٌ . 

امللحق )5( االختبار النهائي لطالب جمموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( يف تنمية القدرة 
اللغوية .

اختبار القدرة اللغوية 

االسم :-                                املدرسة :-

الصف :-                              التاريخ :-                          درجة الطالب :-

لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات منها إجابة واحدة صحيحة ، املطلوب منك وضع 
دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة .

اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهلل اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا( االنسان  1- قال سبحانه وتعاىل : )إِنَّ
/ آية 9 

وجه الشبه يف اآلية الكريمة يلتقي مع احد األبيات اآلتية :

أ- كالشمس ال تبدو فضيلتها             حتى تغشى األرض بالظلم .

ب- كالشمس يف كبد السامء وضوؤها       يغشى البالد مشارقًا ومغاربًا .
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ج- كالشمس التبغي بام صنعت              منفعة عندهم والجاها .

د- كأن شعاع الشمس يف كل غدوةٍ         عىل ورق األشجار أول طالع .

يتمثل النهي املجازي يف إحدى هذه اآليات املباركة اآلتية :

تِي ِهَي َأْحَسُن( االرساء / آية 34 )َوالَ َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ

نَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَِّسينَا َأْو َأْخَطْأَنا( البقرة / آية 285  )َربَّ

ْعُضُكم َبْعًضا( احلجرات / آية 12 ج- )َواَل َيْغَتب بَّ

ُكُم النَّاُر( هود / آية 13 ِذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ د- )َوالَ َتْرَكنُوْا إىَِل الَّ

3- يف أية آية خرجت ) هل ( إىل معنى النفي :

ْحَساُن( الرمحن / آية 60 ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ أ- قال تعاىل : )َهْل َجَزاء اإْلِ

ب- قال تعاىل )َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة( الغاشية / آية 1

( الصف / آية 10 ْن َعَذابٍ َألِيمٍ اَرةٍ ُتنِجيُكم مِّ ُكْم َعىَل جِتَ ج- قال تعاىل )َهْل َأُدلُّ

نَا ِمن ُشَفَعاء َفَيْشَفُعوْا َلنَا( االعراف / آية 53 د- قال تعاىل )َفَهل لَّ

4-  قال تعاىل )َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل( االعىل / آية 1

يف النص القرآين املبارك مشتق ما نوعه : أ-اسم فاعل  ب- صيغة مبالغة ج- صفه مشبهة  
د- اسم تفضيل 

هَبُْم َوَأنَت فِيِهْم( االنفال / آية 33 5-  قال تعاىل : )َوَما َكاَن  اهلل لُِيَعذِّ

نوع الالم يف ) ليعذهبم ( : أ- الم التعليل       ب- الم األمر       ج- الم اجلحود      د- الم 
االبتداء
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خلقي  أحسنت  كام  اللهم   (  :  ) وسلم  واله  عليه  اهلل  صىل   ( حممد  األكرم  الرسول  قال   -6
فحسن خلقي (

يف احلديث الرشيف السابق نجد : أ- طباقًا           ب- جناسًا            ج – تورية         د- مقابلة

يف  وتزيد  العقل  تثبت  فإهنا  بالعربية  عليكم   (  : )رض(  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  قال   -7
املروءة(

   يف القول السابق : ) عليكم ( : أ-اسم فعل مضارع            ب- اسم فعل أمر  

ج- اسم فعل مايض             د- جار وجمرور 

قال اإلمام عيل ) عليه السالم ( : )الناس اثنان ........... وما عدا ذلك مهجٌ رعاع ال يعبأ 
اهلل هبم(

اخرت ما يناسب الفراغ السابق مما يأيت : أ- عاملًا ومتعلاًم                ب- عاملٍ ومتعلمٍ

ج- عاملٌ ومتعلمٌ                 د- عاملٌ ومتعلاًم

تقول العرب يف أمثاهلا : ) انك ال جتني من الشوك العنب ( :

  اقرب اجلمل اآلتية داللة هلذا املثل : أ-ال تزرع العنب يف غري أوانه       ب- يف التأين السالمة

ج- ال متِش عىل الشوك                  د- ال ترتِج من صاحب الرِش خريًا 

10- تقول العرب يف مأثور كالمها : ) ال بارك اهلل يف املال احلرام (

يف القول السابق : أ- دعاء             ب- نداء              ج- أمر               د- هني 

عىل  الرتاب  وضعوا   ............. الدفاتر  عني  وامنعوا  وثاقي  شدوا   : الشاعر  قال   -11
باألظافر  يكتب   ................. اخلبز  ............ ملح  القلب  دم  فالشعر   ............. فمي 

واملحاجر واحلناجر 

احلالة الوجدانية للشاعر هي : أ- االستسالم      ب- التحدي          ج- االهنيار       د- التكرب
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12- قال الشاعر : مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 

مجلة ) كتبت علينا ( يف النص الشعري تعرب :  أ- يف حمل نصب مفعول به          

   ب- يف حمل نصب متييز      ج- يف حمل نصب حال         د – يف حمل نصب نعت

13- قال الشاعر :  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا                وأسيافنا ليلٌ هتوى كواكبه

يف البيت الشعري : أ-تورية      ب- تشبيه صورة       ج-كناية         د- تشبيه مفرد

14- قال الشاعر : هلم جلٌ مايل أن تتابع يل غنى            وان قيل مايل لن أكلفهم رفدًا

أي العنوانات اآلتية األنسب هلذا البيت :

 أ-الثقة والتفاؤل     ب- الكرم والعزة     ج-الشجاعة واالقدام      د- التواضع واألدب 

15- قال الشاعر : لثورة الفكرة تأريخ حيدثنا                        بأن إلف مسيح دوهنا صلبا 

) لثورة الفكر ( تقديم جائز للخرب أفاد : أ-التخصيص    ب- االهتامم   ج- التعميم     د- 
التوكيد بالقرص

16- قال الشاعر : 

أبت الوفاء فحاربت أوطاهنا                      فئةٌ حتدت شعبها فأداهنا

وتوسمت يف الغرب أعظم                       قدرةٍ فتطامنت عيناها 

صغرت فكربت املنافع وارتضت              حفظ النّضار فضيعت وجداهنا 

اخرت فيام يأيت الكلمة املناسبة التي تلخص األبيات الثالثة : أ-اخلنوع  ب- اخليانة ج- اإليثار 
د- النفاق

17- قال الشاعر : ال بقومي رشفت بل رشفوا يب                 وبنفيس فخرت ال بجدودي

يبدو الشاعر هنا : أ- متفائاًل       ب- متشائاًم          ج- متعاليًا              د- كرياًم
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18- البيت الشعري الذي فيه خطأ نحوي هو :

1- ال تشكو للناس جرحًا أنت صاحبه             ال يؤمل اجلرح إال من به امل .

2- ال حتسبن املجد مترًا أنت آكله                 لن تبلغ املجد حتى تلعق الصربا

3- ال تنكري عطل الكريم من الغنى              فالسيُل حربٌ للمكان العايل

4- ال تصحبن رفيقًا لست تأمنه                    بئس الرفيق رفيقٌ ليس مأمون

19- قال الشاعر : رمت الفؤاد مليحة عذراء                             بسهام حلظ ماهلن د واء 

البيت الشعري السابق اختري من قصيدة ، عني البيت الشعري الذي تراه اختري من القصيدة  
نفسها : 

أ – أكتم أخبار اهلوى عن عواذيل               وبالطرق مني باملدامع أبناء .

ب- والقلب ينشق عام حتته                         حتى حتل به لك الشحناء . 

ج – التسأ ليني عن حنيفي                           بعد ما ضاع الوفاء . 

د – ورنت فقلت غزالة مذعورة                       قد راعها وسط الفالة بالء . 

20 – عني اصدق املقطوعات اآلتية يف التعبري عن شدة اهلوى : 

أ- سألتها موضع فؤادي أين موضعة              فأنه ضل من عندي مرساها 

قالت لدينا قلوب جنة مجعت                        فأهيا تعني ؟ قلت أشقائها . 

ب- تسائلني من أنت وهي علمية                 وهل بفتى مثيل عىل نكر . 

فقلت كام شاءت وشاء اهلوى                   قتيلك قالت أهيم فهم كثر . 

ج- ُتسألني وهي تعلم ما يب                          أبني ضلوعك قلب حيب .
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فقلت يف ضلوعي نار إىل                          قطرت اهلوى ترشئب .

د- أرقت ومل أملك هلذا اهلوى ردا               وأورثني حبي وكتامنه جهدا .

واين ألهواها وارصف جاهدًا                     حذار عيون الناس عن بيتها عمدا .
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امللحق )6( حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية.

درجة ت
الطالب

درجات 
االجابة عىل 

الفقرات 
الفردية

درجات 
االجابة عىل 

الفقرات 
الزوجية

س x صص2س2

11376493642
21257254935
31055252525
41477494949
574316912
61275492535
71367364942
8844161616
9954251620

1085325915
111165362530
121376493642
131046163624
1473491612
15633999
161587644956
171266363636
18532946
191165362530
201376493642
211156253630
221468366448
231266363636
241376493642
25954251620
261257254935
271055252525
281477494949
291367364942
301166363636

العينة

(30)

مج س = 166

(مج س)2 = 
24556

مج ص = 163

(مج ص)2 = 
26569

مج 
(س2)

مج 
(ص2)

مج (س 
x ص) =

معامل ارتباط بريسون = 0.68                         سبريمان= 0.81
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امللحق )7( درجات طالب جمموعتي البحث ) التجريبية  والضابطة ( يف اختبار 
تنمية القدرة اللغوية .

املجموعة الضابطة تاملجموعة التجريبيةت
1151817111186
214191327199
31420153122012
4921124112113
51222105102210
6172314682311
7112413712249
81025178102510
99269992612

101627121011278
111328151114287
1215291312132911
131630141373012
141531151463110
1514321615123211
16916143310
17161713

املجموع =341املجموع =430
املتوسط احلسايب10،33الوسط احلسايب13،43

التباين4،707التباين6،121
االنحراف املعياري2،169االنحراف املعياري2،747




