
 

 

وسارة انتعهُى انعانٍ 

 وانبحث انعهًٍ

 جايعت دَانً

 كهُت انتزبُت االساسُت

 

  

 
 

 

 

 أثز استعًال اإليالء اإلستبارٌ وانذاتٍ وانىقائٍ

 فٍ تصىَب األخطاء اإليالئُت ندي طانباث

 )*(انصف  انثانٍ انًتىسط 

 

 

 

 

 

 

 

        

 اعداد                   اشزاف      

 

 انزحًن عبدأ.د.عادل   و.و .بتىل فـاضم جىاد

 

 

 

                                                                                                         و3122                     هـ2543

 

 )*( بحث يستم ين رسانت ياجستُز 

 

 

 

 

 

 

 



 األولانفصم 

 -أوالً : مشكهـة انبحث:
 

تعدددشكلةدددخطأكاإلمطدددمكاإللبل ددددككلدددنكأيدددمكاإللةدددخبلتكاإلطذ وددددأكاإلتدددككت ا ددد كاإلتبللوددد ك طط ددددأك
اإللشارسك َأنهاك شأتكتتعاظمك تةخلكمطًراكخ وًراكعطد كيدوركاإلعلطودأكاإلتعطولودأك ظهدرتكاإلةدخ  كلدنك

كق لكاإللعنوونكفككاإلعلطوأكاإلتعطولوأك أ إلواءكاألل ر.
حكاإلفخرةكأ كغل ضهاك اإلتع ورك اإلفهمكلتخفدلكفود كيدبللأكاإلختا دأك ادمأكاإللدبلءك انك ض ك

اإلدد يكونددالكلنكإلددأكخ وددرةك ددونكفددر عكاإلطذددأكاإلعر وددأكإ كاندد ك يددوطأكاإلادد رةكاإلمطوددأكاإلاددمومأكإلطخطلدداتك
ك(ك.ٖٕ٘،كصكٕ٘ٓٓ)ابلحك،كاإلرةوشيك،

ك
ك

 ددونكاإلمرخدداتكك خثوددرًاكلدداكتظهددركيدد ةكاإللةددخطأكأ كمددش شكيدد ةكاإللةددخطأكفددككضددع كاإلتلووددك
)اإلفتمددددأك،اإلضددددلأك،اإلخيددددرة(ك مددددر  كاإللددددشك)األإلدددد ك،كاإلدددد ا ك،كاإلودددداء(ك ضددددع كاإلتلووددددكك ددددونكاإلتدددداءك
اإللر  طددأك)اإلللفطددأك(ك اإلتدداءكاإلل يدد طأك)اإللفت مددأ(كفضددبًلكعددنكاإلهلددكةكاأل إلوددأك يلددكةكاإللطدد ك اإللددشةك

لدددأك ضدددع كفلدددنكاإلةدددا  كختا دددأكيلدددكةكاإللطددد كخمنهددداكيلدددكةك ادددلكالكيدددولاكإ اك ددداءتكفدددككأ لكاإلخط
اإلتلووددكك ددونكادد تكمددر كاإلندد نك اإلتندد ونك اإلخيددرك اإلفددتمك اإلضددمك فددككاإلخطلدداتكاإلتددككتتةددا  كفوهدداك

ك(ك.ٜٗٔ،كصٜٙٛٔأا اتك عضكاإلمر  ك)كلم  بك،
ك

 تدددر كاإل امثدددأكَأنكاإللدددبلءكقدددشكأاددد مكلةدددخطأكتخددداشكتخددد نكةددد  كعالدددأكت ا ددد كاغطدددبكاإلددد ونك
إلدد اك  ددبكاإلتفخوددركفددككخوفوددأكلعاإل ددأكيدد ةكوخت دد نك اإلطذددأكاإلعر وددأك غوددريمكفددككلمتطدد كاإللرامددلك،ك

 لنكشرسكاإللبلءكإ كتؤودشكلداكأخشتد ككقاإللةخطأك اإلتذطبكعطوهاك ي اكلاكالمظت كأثناءكلرمطأكاإلتط و
كاإلخثوركلنكاإلشراياتكاإلتككتنا إلتكي ةكاإللةخطأك أي ا هاك.

ك

 ككفدككإل اكعكلتكاإل امثأكعط كت روبكثبلثأكأياإلوبكلنكاإللبلء)االيت اريك اإل اتكك اإل قدا
كتا وبكاألمطاءكاإللبل وأكإلش كطاإل اتكاإلا كاإلثانككاإللت يط(ك.
كإلعطهاكتيهمكفككلعاإل أكي ةكاإللةخطأكأ كتمف كلنكمشتهاك.

ك
ك
ك
ك

ك
ك-ٔ-

 -ثانيًا : أهميــة انبحـــث:



اإلطذأكنعلأكاهللكي مان ك تعاإل كعط كاإلنيانكلدنكش نكيدا ركاإلخا نداتكاألمدر ك خرلد ك هداك
نَيانَكك*َعط َمكاإْلُلْرآنَكك*ْمَلنُكاإلر كخلاكفككق إل كتعاإل :ك) ك.)*(كٔ(َعط َلُ كاإْلَ َوانَكك*َمَطَقكاإْلِ

 أنهداكُتعدشكامدشكاإل درايونك ا وداتك دلكاإللع دكاتكاإلخ در كاإلشاإلدأكعطد كاإللدشرةكاإلإلهودأكعطد كتند عكك
ُ كَأإْلِيدَنِتُخْمكَ َأإْلدَ اِنُخْمكَ ِلْنكآَواِتِ كَمْطُقكاإلي َلَ اِتكَ اأْلَْرِضكَ اْمِتبَلكاإلمطقك امتبلفهمكخلاكفككق إل كتعاإل )

كِفككَ إِلَككَ َواٍتكإلِّْطَعاإِلِلونَك ك.(كٗٔ،كصٜٜٓٔ)ظاظا،ك**(ٕ)(ِإن 
ككك

 ُوعددشكتعطددومكاإلطذددأكاإلعر وددأكلدددنكإقالددأكاإلددشونك لعرفتهدداكفدددرضكعددونك،النكاإللددرآنك اإليددنأكالكك
 كإلددمكوتددرششكعنددشلاكإلمددنك(كخددانكوخددرةكيددلاعكاإلطمددنكإوفهلددانكإالك ددتعطمكاإلعر وددأك انكاإلريدد لكاإلخددرومك)

ك.ك(***ٖ) مضرت كامشكاألعرابكلنكق لك)ارةش اكأماخمكفلشكضل(ك
ك(ٗٗٔ،كصٕٗٓٓ)ك  شرعك آمر نك،ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كك

خلاكأخشكاإلثعاإل ككفككختا  )كفل كاإلطذأك أيراركاإلعر وأك(ك مشوثد كعدنكمدبكاإلعر ودأك اإلعناودأك هداك كإنك
(ك لدددنكأمددبكاإلريدد لكاإلعر ددككأمددبكاإلعددرب،ك لددنكلددنكأمددبكاهللكتعدداإل كأمددبكريدد إل كاإللاددطف ك)

أمبكاإلعربكأمبكاإلطذأكاإلعر وأكاإلتككنكلك هاكأفضلكاإلختبكعط كأفضدلكاإلع دمك اإلعدرب، لنكأمدبك
ك.، ار كيلت كإإلوها كااإلعر وأكعنكك هاك ثا ركعطوه

كك(ك٘ٔاإلثعاإل كك،كش.ت،كص)ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كك ككككككككك

 تددر كاإل امثدددأكانكإلذتندداكاإلعر وددأكيددكك عدداءكمضددارتناك تراثندداكإ كمدد تكمضددارتنا،ك مفظددتكك
تارومنا،ك يككلاكتكالكةالمأكاإلرأسكتنل ك تكشيركفككخلكو مك خلكمون،ك يدككأفضدلكاإلطذداتك دلك

 وددأك يدد اكلدداكوددشع ناكإإلدد كانكنفتمددرك هددا،كإ كاددشقكأقددد  كاإلطذدداتك تلثطددتكفوهدداكع لروددأكاأللددأكاإلعرك
كاإلةاعركمافظكإ رايومكعنشلاكقددال:

ك

ك(*** ِيْعُتكِختداَبكاهلِلكإَلْفظداك غداوًأككككك لداكِضْلُتكعنكآيك دِ ك ِعظداِت)*كككككككك
كأيدلاٍءكإلُلْمدترَعدداتِككككككككك ِِ كفخوَ كأضوُقكاإلو َمكعنكَ ْاِ كآإلٍأككككككك َتْنِيدوِق

ك
ك

ك-ٕ-
ك

ك

                                                 

ك(ك.ٗ-ٔا وأكي رةكاإلرملنك) ( *)
 (ك.ٕٕةكاإلر مكك)ا وأكي ركك)**(

ك
ك

ك.ٚٚٗاإلنويا  ريك،اإلليتشرككعط كاإلامومونك،كصك(كإلئللامكاإلمافظكأ ككع شاكهلل**)*
كم.ٜٓٛٔ،كٖٕ٘صك،كٕ،كطٔ،كجكشو انكمافظكإ رايوم)****(ك

ك
 



 لددنكاطددبلعكاإل امثددأكعطدد كاإللادداشرك اإلشرايدداتكاإليددا لأككتددر كانكاإللددبلءكومتددلكلخاندد ك دداركةك ددونك
فر عكاإلطذأكاإلعر وأك خثورًاكلاكوخ نكاإلمطمكاإلختا ككفككاإللدبلءكيد  ًاكفدككقطدبكاإللعند ك عدشمك ضد حك

لاعوأكإلنللكاإلفخرةك، لنكثمكتعشكاإلختا أكاإلامومأكعنارًاكأيايوًاكلنكعنااركاإلثلافأ.ك ضر رةكا ت
األفخدددارك اإلتع ودددركعنهددداك.ك إلئللدددبلءك عدددشك إلدددككف ا دددشةكاإلتر  ودددأك اإلتعطولودددأكاإلتدددككو نوهددداكاإلطط دددأكفهددد ك
وهش كإإل كإلشاشيمك ثر ةكلنكاإللفرشاتك اإلع داراتكاإلتدككتفودشيمكفدككت يدو كشا درةكلعط لداتهمكاإلطذ ودأك

مكعط كختا أكلاكويدلع نك لنكثمكاإللشرةكعط كاإلتع وركعنكأفخاريمك يه إلأك ويركفضبًلكعنكتع وشي
قشرةكاإلطط أكعط كك يرعأكل كاإل ض حك اإلتلانك خ إلككتشروبكاإلم اسكاإل نك اإلعونك اإلوشك.ك امت ار

ريمكاإلخطلاتك تنلوأكاالت ايداتكاإلادمومأكإلدش كاإلطط دأكلثدلكاإلعناودأك اإلنظدامك اإلنظافدأ.ككوداشةكعطد ك
اإللددبلءكت عددًاكإلطتلددشمكاإلدد يكوطددرأكشرسكاإللددبلءك،وتندد عككتملوددقكتخالطوددأكتددشروسكاإلطذددأكاإلعر وددأكضددلن

عطددد كاإللدددتعطمك،أوددداكخدددانكادددذورًاكأمكخ ودددرًاك لددداكوبل دددمكاإلليدددت  كاإلددد يكولدددشمكإلددد ك  ددد إلككتتنددد عكأيشافددد ك
ك-  ظا ف كلراعوًاكاإلتشرجكاإلط وعككفككاالنتلالكلنكاإليهلكإإل كاإلاعبك إلعلكأيمكأن اع كلاكومتكك:

ك

كك.اإللبلءكاإللنل ل.كٔ
ك

كك..اإللبلءكاإللنظ رٕ
ك

ك.إللبلءكااليتلاعكك.كاٖ
ك

ك..كاإللبلءكاالمت اريككٗ
ك-فضبًلكعنكأن اعكأمر كلثلك:

كااليت داريك.كك-كك
كاإل اتددددكك.كك-كك
كاإل قا دددكك.ككك-كك

ك اإلتككيمتنا إلهاك ةخلكلفالكفككتمشوشكاإللاططمات.
ك

 

ولاكإ اك إلطرولأكاإلتشروسكاإلتككومتارياكاإللشرسكأثركلهمكفدككلعاإل دأكاإلل اقد كاإلتعطولودأكالكيدك
لاكايتنشتكإإلد ك عدضكاأليدسكاإلتر  ودأك لنهداكرغ دأكاإلطاإلدبكاإلعلولدأكفدككاإلدتعطمك لتا عتد كاإلليدتلرةك

ك(.٘صكٜٜٔٔإلل اشكاإلتعطومك)اإلرموم، آمر ن،
ك
ك

 تتفقكاإل امثأكل كلاك اءكفككآراءكاإللدر ونك اإللهتلدونكفدككطرا دقكاإلتدشروسك لداكإلهداكلدنكاثدركك
ي نهاك إل اكارتمتكاإل امثدأكَأنكت دربكأيددط  ًاك شودشًاكتت عد كخ وركفككتماولكاإلطط أكفدككأوأكلاشةكوشرك

فدككاإلشرايدأكاإلماإلوددأكإلتدشروسكاإلل اعدشكاإللبل وددأكإلطاإل داتكاإلادد كاإلثدانككاإللت يدطك يدد اكاأليدط بكإلددمك
كومَظك االيتلامكإالكقطوبًل،ك لنكاإللمتللكَأنكي اكاأليط بكفككاإلتشروسكقشكويهمكفكك

ك-ٖ-ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك



كودددداشةكاإلتماددددولك تملوددددقكأيددددشا كاإللددددبلءك.إ كايدددددتمشلتكاإل امثددددأكثبلثددددأكأيدددداإلوبكلددددنكاإللدددددبلءك
)االيت اريك اإل اتكك اإل قا ك(كفدككتدشروسكاإلل اعدشكاإللبل ودأكعطد ك فدقكمطد اتكاإلطرولدأك)اإللوايدوأ(ك

مت داركاإلنهدا كك وتمكةرحكاإلل ض عكاإللبل ككخالبًلك لنكثدمكمدلكاإلتلرونداتك  عدشكاالنتهداءكومدششكاال
ك.إلذرضكتا وبكاألمطاءكاإللبل وأكعط ك فقكاأليط بكاإللت  كفدككاإلتا وب

 تما لكاإل امثأكتمشوشكاأليط بكاألخثدركتدمثورًاكفدككتمادولكاإللدبلءكفدككاإلت ر دأكاإلتدككت روهداكعطد ك
طاإل دداتكاإلادد كاإلثددانككاإللت يددطك  دداءكامتودداركاإللرمطددأكاإللت يددطأكالنكيدد ةكاإللرمطددأكلددنكاإلل اعددشك

وأكإلطنظددامكاإلتعطولددككاإلتددككتذدد يكاإللرامددلكاإلتددككتطوهدداكاإلعشاشوددأكلنهدداك اإل العوددأك،ك تددشروسكاأليايدد
اإللددبلءككفددككاإللرمطددأكاإللت يددطأكوددؤشيكإإلدد كتنلوددأكاإللهدداراتكاإلتددككاختيدد تهاكاإلطاإل دداتكفددككاإللرمطددأك

كاال تشا وأك شعلهاكعط كأياسكاإلإللامك  عضكق اعشكاإللبلء.
 -: باآلتـيث الحالي وفي ضوء ما تقدم تتجمى أىمية البح

 

أيلوأكاإلطذأك ا رةكعالأكخ نهاكأشاةكاتادالكلهلدأكإ كويدتطو كاإلنيدانك  يداطتهاكاإلتفدايمكلد ك .ٔ
 غورةكلنكأفراشكاإلل تل ك.

 

ك.كأيلوأكاإلطذأكاإلعر وأكفككلتا عأكاإلتط رك ليورةكاإلنه ضكاإلمضاريكاللتنا.كٕ
ك-ثانثًا : مرمى انبحـــث:

اليت اريك اإل اتكك اإل قا ككفككتا وبكاألمطاءكاإللبل وأكورلككاإل مثكلعرفأكاثركاإللبلءكاك
كإلش كطاإل اتكاإلا كاإلثانككاإللت يطك.
 -: رابعًا : فرضيات انبحث

 

(ك ددونكلت يددطكشر دداتكتماددولكٓ,٘ٓإلددوسكيندداككفددرقك  كشالإلددأكإماددا وأكعنددشكليددت  ك) .ٔ
تكاإلطاإل اتكاإلبل ككوا  نكاألمطداءكتاد وً اك اتًوداك  دونكلت يدطكشر داتكتمادولكاإلطاإل دا

 اإلبل ككوا  نكاألمطاءكتا وً اك قا ًوا.
ك

(ك ددونكلت يددطكشر دداتكتماددولكٓ,٘ٓ.كإلددوسكيندداككفددرقك  كشالإلددأكإماددا وأكعنددشكليددت  ك)ٕ
اإلطاإل اتكاإلبل ككوا  نكاألمطاءكتاد وً اك اتًوداك  دونكلت يدطكشر داتكتمادولكاإلطاإل داتك

كاإلبل ككوا  نكاألمطاءكتا وً اكايت ارًوا.
(ك ددونكلت يددطكشر دداتكتماددولكٓ,٘ٓماددا وأكعنددشكليددت  ك).كإلددوسكيندداككفددرقك  كشالإلددأكإ3

اإلطاإل اتكاإلبل ككوا  نكاألمطاءكتا وً اك قا ًواك  ونكلت يطكشر اتكتمادولكاإلطاإل داتك
ك.كاإلبل ككوا  نكاألمطاءكتا وً اكايت ارًوا

ك
ك

ك-ٗ-
 كك -: خامسًا : حذود انبحــث



م(ككٕٓٔٓك-ٜٕٓٓاإلشرايكك)ك.كأر عأكل ض عاتكلنكختابكاإللبلءكاإلللرركتشروي كمبللكاإلعامٔ
 ريددمكاإلهلدددكةكاإللت يددطأكعطدد كاإلددد ا ،ك ريددمكاإلهلدددكةكريددمكاإلهلدددكةكاإللت يددطأكعطدد كاألإلددد ك، يددكك)

كاإللت يطأكعط كاإلواءك اإلهلكةكاإللفرشةكعط كاإليطر(.
كمك(.كٕٓٔٓك-ٜٕٓٓاإلفالكاإلشرايدككاأل لكإلطعددامكك).ٕ

 

 -: سادسًا : تحذيذ انمصطهحات

ك-اإلمــالء ـ لغــة :
اإللبلءك:ك اءكفدككلع دمكاإلعدونكأل دككع دشكاإلدرملنكاإلمطودلك دنكاملدشكك-عرف كاإلفرايوشيككككككك

اإللددبلءكيدد كاإللددبلُلكعطدد كاإلخاتددبك فددككلدداشةك( يدددك(كفددككلدداشةك)لطددك٘ٚٔاإلفرايوددشيكاإللت فددد ك)
)لؤل(كلداألتكفبلنداكعطد كاأللدر،كأيكخندتكلعد كفدككلةد رت ،ك اإلللداألةككاإللعا ندأكلداألتكعطد ك

ك(كٖٙٗ)اإلفرايوشيك،كش.ت،كصفبلنك:عا نتكعطو ك
ك

 -اإلمالء ـ اصطالحًا :
: خطلاتك أفخارك للاط كتلرأكعطد كاإلتطلو ك تختبكلنكق ط كأ كتلط كلدنكق لكةمصكCoodعرف ك-

قا طوتد كلنك إلككي كتع وشكاإللتعطمكعطد كاإلتلدرونكأ كامت دارك اإلذرضك تختبكلنكق لكةمصكآمر.ك
ك Cood,1973, p180 ).            كاإلته كك   انبكأمر كلمتطفأكلنكاإلطذأعط ك كك

 

 -تعريف اإلمالء إجرائيا :
)كإخيابكاإلطاإل اتكلهاراتكاإلريمكاإلامومكإلطخطلاتك اإلمر  ك   شةكاإلمطك يرعأكاإلختا أكعط ك

كك(. فقكاإلل اعشكاإللبل وأكاإللعر فأك االعتلاشكعط كلاكُمفظكفككاإل اخرةك ا رتهاكاإلامومأ
   -اإلمالء االستباري لغـة :

رك:اإلّيددددُ ر:كاإلت رَ ُأ. َيددددَ ركاإلةددددَكءكَيدددد راكمددددَكَرةك َمَ ددددرُةك.ك اُيدددد ركإلددددككلدددداكعنددددشةكأيكاعَطلدددد .ك)يدددد ك-
َِ ر:ايتِمراُجككُخنِ كأأللر.ك اإلي  ركَلَاشُركَيَ َركاإلُ رَحكَويُ رُةك َويِ رُةك.َي رًاكَنَظركلِلشاَرةك قايدَ ك  اإلَس

ذار:أ  ك خرك)رض كاهللكعند ك:كالكَتشَمطد كمتد كَأُيدِ رةكإِلَوعرَ كَغ رَةكَلْيُ َرُتُ ك ِنهاَوُت ك.ك فككمشوثكاإل
دددْ ُركاأَلادددُلك ا إلطِّددد ُنك اإلَهْوَ دددُأكَق طدددَككأيكَأمَت ِدددرَةك َأغَت ِدددرَةك َأنَظدددركيدددلكفوددد كَأمدددشكأ كةدددكءكودددؤ ي.ك اإليِّ

كك.(ٖٓٗ،كصٗ)ا نكلنظ ر،كش،تكج اإلَلْنَظرُك
 

 -اإلمالء االستباري اصطالحًا :
بليدداكت روددشاك ملولتدد كتتلثددلكفددككيدد ركفهددمكاإلطط ددأكإلطلاعددشةكوعنددككأرقدد كأندد اعكاإللددبلءك أع

اإللبل وأك طرولأكختا أكاإلخطلاتكإ كي اكاإلن عكوهش كإإل كاإلخة كعنكلعرفأكاإلطط أكإلملولدأكاإللاعدشةك
كاإللبل وأكاإلتككتلتضككانكتختبكاإلخطلأكعط كنم كلعونكالكعط كنم كآمر،ك عط ك إلك

ك-٘-



نهلاكوخةفانكعنكاإلليت  كاإلتماوطككاإل يكتملقكفه كوة  كاإللبلءكاالمت اريكلنكموثكأَك
إلططط ددأك إلخنددأكوكوددشكعندد كفدددككاندد كوهددش كإإلدد كاإلخةدد كعدددنكلعرفددأكاإلطط ددأكإلطل اعددشكاإللمتطفددأك اإلتلدداوكك
 اإلت ددداونكاإلددد يكوخددد نك دددونكاإلل اعدددشكاإللمتطفدددأك،ك يددد كوتلثدددلكفدددككملولتددد كفدددككفهدددمكاإللدددتعطمكإلطلاعدددشةك

ك(ك.ٕٚٗ،كصككٖٖٔش.تك،كصاإللبل وأك طرولأكختا أكاإلخطلاتك)ايتوتأك،ك
ك

 -التعريف اإلجرائي لإلمالء االستباري :
قدددددشرةكاإلطاإل ددددداتكعطددددد كلعرفدددددأكاإللاعدددددشةكاإللبل ودددددأكاإلادددددمومأكإلطخطلدددددأك ت ظوفهددددداككإلطختا دددددأك
اإلامومأك  إلكك االعتلاشكعط كت ر تهنكاإلل اعشكاإليا لأكاإللمتطفأكل ضماتكاإلتلاوكك اإلت اونكفولداك

ك ونهلاك.
ك

 -:اإلمالء الذاتي ـ لغة 
اإلدد اتك:كاإلدد  اُت:كاإلددنفسك اإلة ددْمُص.كولددالكفددككاأَلشبكَنْلددُشك اتِددّككور دد كإإلددد كآراءكاإلة دددْمصكك

 انفعاالت ك ي كمبل كاإلنلشكاإلل ض عكك ولالك اَءكفبلنك  ات ك عوِن ك نفي ك ولدالكعرفد كلدنك اتك
ك.(ٖٚٓ،كصٜٜٛٔلاطف ،ك آمر نك،ك)كنِفي :كَيرورت كاإللضلرة
 -حًا :اإلمالء الذاتي ـ اصطال

 ي ك َأنكولطككاإللتعطمكلنكمبللكاإلنصكاإللبل ككغو ًاكعط كنفي كلنك اخرت ك ي اكاأللركوتططبك
َأنكوخ نكقشكمفظ كعدنكظهركقطبكلنكق لكأيكَأنكوططبكاإللشرسكلدنكطبل  كأنكومفظ اك)ناا(ك

كاإلا ك  إلوااركإإل كختا ت كفككغرفأك–ياشفًاكالكوت ا كك ضعأكايطركةعرًاكأ كنثرًاك
كاإللشرسك، ي اكاإلن عكلنكاإللبلءكلفوشك ضر ري،كألن كاإللبلءكاإل ظوفككاإل يك إةرا 

 (ك.ٓٙٔ،كصٜ٘ٛٔيومتا  كفككموات كاإللشريوأك لاك عشياك )كلعر  ك،ك

ك-التعريف اإلجرائي لإلمالء الذاتي :
قشرةكاإلطاإل داتكاإلفرشودأكعطد كاختيدابكاإللعددار ك اإللعط لداتك اإللهداراتكاإل شودشةك اإلضدر روأك

ما اتهنكاأليايوأك اتوًاكفككيطيطأكلدنكاإلمطد اتك إةدرا كلدنكاإل امثدأك ت  وههداكعطد كفككتملوقك
كأنكتتمللكاإلطاإل أكنتا جكامتواراتهاك تلّ مكنفيهاك نفيهاك ا اًلكإإل كاأليشا كاإللمششةك.

 -اإلمالء الوقائي ـ لغة :
كمظ دًاك) قكك(ك:ك قاُةكاهللكَ قوًاك  قاوأك  اقوأ:كادان ك كقدالكأ د كلعلدلكاإلهد إلك:كف د عداشكعطودككإنكإلُخدن 

   اقت كخ اقوأكاإلخبلبك.

ت ك َيدَترْت ك َِ  فككاإلمشوثكاإلن د يكاإلةدرو ك:كفد ق كأمدشخمك  هد كاإلندار ك قودُتكاإلةدكءكأقود كإ اكُادْن
ك(.ٔٓٗعنكاأل  ....(ك)ا نكلنظ رك،كش.ت،كص

ك
ك-ٙ-

ك

 -اإلمالء الوقائي ـ اصطالحًا :



أكاإللرت طدأك األمطداءكاإللبل ودأكاإلةدا عأك ي  كأيدط بكوعتلدشكعطد كتدشروسكاإلل اعدشكاإللبل ود
 ونكاإلطاإل اتك،ك وراع كفو كألرانكاأل لك:اإلتدشروبكعطد كنطدقكاإلخطلدأكإ كتيدتطو كاإلطاإل دأكانكتلودكك
خلكا تكلنكأاد اتكاإلخطلدأكلدنكغودرةك اإلثدانك:كتدشروبكاإلطاإل داتكعطد كختا دأكاإلاد رةكاإلادمومأك

اإل دأكعطد كاإلخطلداتكاإلتدككومدشثكفوهداكمطدمكإللاكامطمنكفو ك ايتمشامكاإلي  رةك،كمت كودتمكيدوطرةكاإلط
كك.(ٜٔٔ،كصٜٜٜٔ )كةماتأك،

ك

ك-التعريف اإلجرائي لإلمالء الوقائي:
قدددشرةكترخودددككاإلطاإل دددأكعطددد كاإللاعدددشةكاإللبل ودددأكاإلادددمومأكفدددككاإلختا دددأكلددددنكمدددبللكلعرفتهددداك

كاألمطاءكاإلةا عأكاإلتككتل كفوهاكاإلطاإل اتك.
ك

 -الخطأ اإلمالئي ـ لغة :
 

شكاإلا ابك.ك قشكأْمَطدم،ك فدككاإلتندكولكاإلعكوكاإلَمَطمك كككككككك كاإلَمطاُءك:كض 
ك.عش اةك اإلواءكألن كفككلعن كعةرتمكأ كَغِطْطُتم.)*ك(ٗ)كَ إَلْوَسكَعَطوُخْمكُ َناحكِفوَلاكَأْمَطمُتْمكِ ِ (

ك ق لكرؤ أك
كواكَرّبكِإْنكأْمَطمُت،أ كَنيِوُتككككككككككفمنَتكالكتَْنَي ك الكُتل تُكككك

ك

اإلط روقك:كَعَشلكعن ك،ك أمَطمكاإلر الككاإلذرضك:كإلمكُوْا  ك.ك أْمَطمكَنْ ؤةكإ اكَطَطَبكما ت كفطمكك أَمَطمَك
ك(ك.ك٘ٙ،كصَٔوْنَ ْمك إلمكُوابكةو ًاك)كا نكلنظ ر،كش.ت،كج

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك-الخطأ اإلمالئي ـ اصطالحا:
ك

اكمرفددداًك،أ كأخثدددركعطددد كاإلخطلدددأكاإلللاددد شةكأ كنلادددناكلنهددداكأ كعرفددد كاإلدددرا يك:ك منهددداك كإ اككشنددد .ٔ
 ايت شإلناك هاكغوريا،كنخ نكقشكمرفناكلعناياك،ك عططناة،ك ة يناةك .ككككككككككككككككك

ك(كٖٓ،كصكٕٓٓٓ)اإلرا يك،كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 -التعريف اإلجرائي لمخطأ اإلمالئي :

 كتذووركفككريمكاإلخطلأك يد بككوداشةكأ كنلادانكأ كايدت شالكمدر كأ كأخثدركلنهداك ةدخلكي
وماإل كاإلل اعشكاإللبل وأكاإللتعار كعطوهاكفككريمكاإلمر  ك اإلخطلاتكللاكوعطلكقراءتهداك غلد ضك

كلعناياك.
ك
ك

ك-ٚ-
 انفصم انثانٍ

ك-دراسـاث سـابقت :
                                                 

 (5)*( سورة االحزاب من )االية 



ودددأك األ ن وددأ(ك اتكاإلعبلقدددأكوتضددلنكيدد اكاإلفادددلكعرضددًاكإلددد عضكاإلشرايدداتكاإليددا لأك)اإلعر 
 ل ضد عكاإل مدثكاإلمدداإلككاإلتدككاططعدتكعطوهدداكاإل امثدأك ذودأكاإلفدداشةكلنهدا،ك قدشكأفدداشتكلدنكلنه وتهدداك

ك تنظولها.
 -أوال : دراســاث عـزبُــت:   

ك
 م. 1984دراسة الجشعمي ،  .1

 
 م.1998دراسة الراوي ،  .2

 
 م. 2004دراسة سممان ،  .3

 
 م. 2007دراسة العزاوي ،  .4

ك
 -ًا :  دراســاث أجنبُــت :ثانُـــ

ك
 Sally,1976 ). دراسة سالي )1  

 
 ( . Kaga, 1985 دراسة كاغا ) .2
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 انفصم انثانث
 -أوالً : ينهج انبحث :



يتعرضكاإل امثأكفككي اكاإلفادلكلنه ودأكاإل مدثك اإل دراءاتكاإلتدككتطط تهداكاإلت ر دأك  إلدكك
كضهاكك.إلتملقكلرل كاإل مثك امأكاإلفرضواتك ل  إلهاكأ كرف

 قشكات عتكاإل امثدأكلدنهجكاإل مدثكاإلت رو دككفدككإ دراءاتكشرايدتهاكألنهداكتعتلدشكاند كاإللدنهجكاإللنايدبك
إلتملقكلرل كاإل مث.ك) ي كامشثكأن اعكاإل مثكفككاإلتر وأك أخثرياكشقدأك ر لداكخدانكأةدشياكادع  أك

ك.(كٚٛ،كصٜٔٛٔ)اإلك  عكك،كاإلذنامك،كك( تعلوشًاك
ك
ك

: انتصًُى انتجزَبٍ :  -ثانُا ً
 

لدددنكأ إلددد كاإلمطددد اتكاإلتدددككوعتلدددشياكاإل امدددثكفدددككتنفوددد كت ر تددد كامتودددارةكاإلدددشقوقكإلطتادددلومك
كاإلت رو ككاإللبل مكإلظر  كاإل مثكإلضلانكيبللت ك شقأكنتا   ك.ك

ك(كٜ٘،كصٜٔٛٔ)اإلك  عكك،كاإلذنامك،كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك

ك.امتواركاإل يا لكاإلماا وأكاإللبل لأكوهش كاإلتالومكاإلت رو ككإإل كتعر كل ل عاتكاإل مثك ك
كك(ٖٕٗ،كصٕٓٓٓ)كلنيكك،كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

إل إلككاعتلشتكاإل امثأكتالولًاكت رو وًاك اكض طك ك ككلبل مكإلظر  كاإل مثكاإلماإلككف اءكعط ك
 اإلةخلكا تكك:

 شكل يوضح التصميم التجريبي لمبحث
ك

 المتغير التابع المتغير المستقل وعةالمجم
كامت ارك عشيككككتا وبكاإللبلءك اتواًككاأل إل ككأاإلل ل عأكاإلت رو و
 امت ارك عشيككككتا وبكاإللبلءك قا واًككاإلثانوأكأاإلل ل عأكاإلت رو و

 امت ارك عشيككككتا وبكاإللبلءكايت ارواًككاإلل ل عأكاإلت رو وأكاإلثاإلثأك

ك
 

 -وعُنته :ثانثًا : يجتًع انبحث 
 

 -. مجتمع البحث :1
لددنكلتطط دداتكاإل مددثكاإلمدداإلككامتودداركلشريددأك امددشةكلددنكاإللددشارسكاإللت يددطأكإلط ندداتككككككككككككككك

فككلمافظأكشواإل كالكوللكعششكةعبكاإلا كاإلثانككاإللت يطكفوهاكعنكثبلثكةدعبك. قدشكاعتلدشتك
ك(كفككتمشوشيا.مكٕٓٔٓ-ٜٕٓٓاإل امثأكإماا وأكاإللشوروأكاإلعالأكإلتر وأكشواإل كإلطعامكاإلشرايكك)

ك
ك
ك
ك

ك-ٔٔ-
 -. عينـة البحــث :2
 -عينة المدارس : - أ

 .امتارتكاإل امثأك)لت يطأكاإل  ايركإلط نات(كلنكا لكانكتخ نكلوشانًاكإلط مثكاإلماإلكك



ك-: عينة الطالبات –ب 
  ك عشكَأنكمششتكاإل امثأكاإللشريأكإلتط قكاإلت ر أككارتكتطككاإللشريأ.ف  شتكأنهداكتضدمكأرك

(ك  طرودقكعةد ا وأكامتودرتكةدع أككٕٓٔٓ-ٜٕٓٓكك)اإلثانككاإللت يطكإلطعددامكاإلشرايدةعبكإلطا ك
)أ(كإلتلثلكاإلل ل عأكاإلت رو وأكاأل إل كاإلتككتا بكاألمطاءكاإللبل ودأكتاد و ًاك اتودًا،ك ةدع أك)ب(ك
تلثددلكاإلل ل عددأكاإلت رو وددأكاإلثانوددأكاإلتددككتادد بكاألمطدداءكاإللبل وددأكتادد و ًاك قا وًا،ألدداكةددع أك)ج(ك

إلل ل عددأكاإلت رو وددأكاإلثاإلثددأكاإلتددككتادد بكاألمطدددداءكاإللبل وددأكتادد و ًاكايددت اروًاك.ك اإل ددش لكفتلثددلكا
ك-(كو ضمك إلك:ٕ)

 (2جدول )
 عدد أفراد عينة البحث النيائية 

 المجموعات
 قبل الطالبات عدد

 االستبعاد
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ك

ك -رابعــًا : تكافؤ يجًىعاث انبحث:ك
مراددتكاإل امثدددأكق ددلك دددشءكاإلت ر دددأكعطدد كتخدددافؤكل ل عدداتكاإل مدددثكاإلدددثبلثكفددككعدددششكلدددنك

كك-لتذوراتكيدكك:اإللتذوراتكاإلتككقشكتؤثركفككنتا جكاإلت ر أك،ك ي ةكاإل
ــي االختبــار النيــائي ل .ٔ ــة ف ــة العربي ــادة المغ ــام الدراســي درجــات م مصــف األول المتوســط لمع

 م ( . 2009 -2008)

إلل ل عدداتكاإل مددثكاإلددثبلثكا كك االنمددرا كاإللعودداريك اإلت دداونككعنددشكميددابكاإل امثددأكاإللت يددطكاإلميدد
كماطتكعط كاإلنتا جكا توأك:

(كاإلت ددداونكٜ,ٕٓ(كاالنمدددرا كاإللعوددداريك)ك٘ٙ,ٜٙاإلميدددا كك)اإلل ل عدددأكاإلت رو ودددأكاأل إلددد كاإللت يدددطك
(كاالنمددددددرا كاإللعودددددداريكك٘ٙ,ٖٜ(اإلل ل عددددددأكاإلت رو وددددددأكاإلثانوددددددأكاإللت يددددددطكاإلميددددددا كك)ٔٛ,ٖٙٛ)
(ككٚٙ,٘ٙاإلل ل عدددددددأكاإلت رو ودددددددأكاإلثاإلثدددددددأكاإللت يدددددددطكاإلميدددددددا كك)ك(٘ٚ,٘ٔٗك(كاإلت ددددددداونك)ٛ,ٛٙٓ)

ك(.كٖٔٔ,ٖ٘ٓ)(كاإلت اونكٓٔ,ٗٙاالنمرا كاإللعواريك)
ك-ٕٔ-

 

 .وبًا بالشيور لطالبات العينة العمر الزمني محس .2

(كاالنمدددرا كاإللعوددداريك96,170كاإللت يدددطكاإلميدددا كك)عطددد ككاإلل ل عدددأكاإلت رو ودددأكاأل إلددد مادددطتك
(ك28,163(اإلل ل عدددددددأكاإلت رو وددددددددأكاإلثانودددددددأكاإللت يدددددددطكاإلميددددددددا كك)ك41,214(كاإلت ددددددداونك)64,14)



ت رو ودددددددأكاإلثاإلثدددددددأكاإللت يدددددددطكاإلك(اإلل ل عدددددددأك91,138(كاإلت ددددددداونك)ك78,11االنمدددددددرا كاإللعوددددددداريك)
ك.ك(ك28,257)(كاإلت اون 04,16(كاالنمرا كاإللعواريك)كك168)اإلميا ك

 

 .مات السابقة في اإلمالءدرجات االختبار القبمي في المعمو  .3

 ٔ,ٖٚ(كاالنمرا كاإللعواريك) ٘,ٖٔاإللت يطكاإلميا كك)عط كاإلل ل عأكاإلت رو وأكاأل إل كماطتك
 (كاالنمرا كاإللعوداريك)ٗ,ٛٚ ت رو وأكاإلثانوأكاإللت يطكاإلميا كك)(اإلل ل عأكاإلكٔ,ٜٜٛ(كاإلت اونك)

(كاالنمدرا كاإللعوداريك٘,ٛ٘)ت رو وأكاإلثاإلثدأكاإللت يدطكاإلميدا ك(اإلل ل عأكاإلٕ,ٕٗ(كاإلت اونك)ٔ,ٜٗ
ك.ك(ك ٛٔ,٘ٚ)(كاإلت اون ٗ,ٖٖٓ)
 : التحصيل الدراسي آلباء عينة البحث-3

إماا واككفككاإلتماولكاإلشرايكككلتخاف أت ونكإنكطاإل اتكل ل عاتكاإل مثكاإلثبلثكك
(كإنكقولأكلر  كخايكاإللمي  أك طذتكٕإلآل اءكإ كظهرتكنتا جكاإل واناتك  ايتعلالكلر  كخايك)خا

ك(كعنشكليت  كشالإلأككٖٕ,ٛٙ(ك يككااذركلنكقولأكلر  كخايكاإل ش إلوأكاإل اإلذأك)ٓ,ٜٛ)
ك(ك.ٗٔ(ك  شر أكمروأك)ٓ,٘ٓ)
ك

  -التحصيل الدراسي ألميات عينة البحث :.4
لتخاف أكإماا واككفككاإلتماولكاإلشرايككت ونكإنكطاإل اتكل ل عاتكاإل مثكاإلثبلثك

(كإنكقولأكلر  كخايكاإللمي  أكٕإلؤللهاتكإ كظهرتكنتا جكاإل واناتك  ايتعلالكلر  كخايك)خا
ك(كعنشكليت  كشالإلأككٔ,ٖٓ(ك يككااذركلنكقولأكلر  كخايكاإل ش إلوأكاإل اإلذأك)ٓ,ٖٗ طذتك)

ك(ك.ٕٔ(ك  شر أكمروأك)ٓ,٘ٓ)
ك

 -االختبـار القبمـي  )المعمومات السابقة ( :.5

(ككٔ,ٖٚ)(كاالنمدددرا كاإللعوددداري ٘,ٖٔاإلل ل عدددأكاإلت رو ودددأكاأل إلددد كاإللت يدددطكاإلميدددا كك)مادددطتك
(كاالنمددددرا كاإللعودددداريكٗ,ٛٚ(اإلل ل عددددأكاإلت رو وددددأكاإلثانوددددأكاإللت يددددطكاإلميددددا كك)ٔ,ٜٜٛاإلت دددداونك)

(كاالنمرا كاإللعواريك٘,ٛ٘)إلثاإلثأكاإللت يطكاإلميا كت رو وأكا(اإلل ل عأكاإلٕ,ٕٗ(كاإلت اونك)ٔ,ٜٗ)
ك.ك(ٛٔ,٘ٚ)(كاإلت اونٗ,ٖٖٓ)
 

 
ك-ٖٔ-

 

 -خامسًا : ضبط انمتغيرات انذخيهة )غير انتجريبية ( :
 
ك

   -. المتغيرات التي قد تؤثر في السالمة الداخمية لمتجربة وىي :1
 .أ. ظروف التجربة والحوادث المصاحبة 



      .ب . االندثار التجريبي 
 .ج .أداة القيــاس 

 .د . العمميات المتعمقة بالنضج 
 .ىـ . اختيار أفراد عينة البحث

 
 

 -.المتغيرات التي قد تؤثر في السالمة الخارجية لمتجربة وىي :2
  .أ.سرية البحث 

  .ب.القائم بالتجربة
  .ج. المادة العـممية 

 .د. توزيع الحصـص 
 .ىـ . المدة الزمنية 

 .تعميمية و.الوسائل ال
 .ز. بنايـة المدرسـة 
ك-متطهبــات انبحــث :سادسًا : 

ك-وتططبكاإل مثكاإلماإلككاإل راءاتكا توأك:
 -تحديد المادة العممية : .1

مددششتكاإل امثددأكاإللدداشةكاإلعطلوددأكاإلتددككيتشريددهاكإلطاإل ددداتكل ل عدداتكاإل مددثكاإلددثبلثكفددككإثندداءكلدددشةك
ختدابكاإللدبلءكاإلللدرركتشرويد ك يدككأر عدأككاإلت ر أكعط ك فقكلفرشاتكاإللنهجك تيطيطهداكاإلكلنككفك

ك.كل ض عات
 -تحديد األىــداف العــامة : .2

أم تكاإل امثأكاأليشا كاإلعالأكلنكختابكطرا قكتعطومكاإلطذأكاإلعر وأكإلطاد كاإلمدالسكلعايدشك
ك.،كٖٛٔ-ٖٚٔ،كصٜٜٔٔ، كارةكاإلتر وأإعشاشكاإللعطلونك اإللعطلاتكاإل يكأاشرت ك

ك

 -صياغة األىداف السموكية :  .3
ك

اإلضر ريكفدككاإلعلطودأكاإلتر  ودأكتمشودشكاأليدشا كاإليدط خوأك،ك اإلهدش كاإليدط خكك: كيد كلداككلن
كوت ق كلنكاإلطاإلبكانكوظهرةكلنكيط كك عشكانتهاءكعلطوأكاإلتعطومكا كولخنكلبلمظأكي ا

ك
ك-ٗٔ-

إلتعطدومك كفرضوأكلؤشوها .ك يككضر رةكلهلأكاإليط كك قواي ك تيتنشكاأليشا كاإليط خوأكعطك
ك.(ٛٛٔ،كصٕٙٓٓمكنتا   )كلذرا ي،ك اإلر وعكك،كلمططكإلولخنكتل و



 قشكاةتلتكاإل امثدأكاأليدشا كاإليدط خوأكإلل ضد عاتكاإل مدثكلدنكاأليدشا كاإلعالدأكإلئللدبلءك لمتد  ك
اإللاشةكاإلشرايدوأكلدنكختدابكاإللدبلءكإلطاد كاإلثدانككاإللت يدطكلعتلدشةكاإلليدت واتكاإلثبلثدأكفدككاإلل دالك

(كٗٗ)كاإلتط ودقك(كإ ك طذددتك–اإلفهددمكك–اإللعرفدأكاإللعرفدككفددككتادنو ك)ك طدد مك(كإلؤليدشا كاإليددط خوأك)
ك(كو ضمك إلك.ٖ،ك اإل ش لك)كيشفًاكيط خواًك

ك(3الجدول )
 توزيع األىداف السموكية لمموضوعات اإلمالئية عمى وفق المستويات الثالثة لتصنيف بموم .

 

 الموضوعات ت
 عدد األىداف السموكية

 المجموع
 التطبيق الفيم المعرفة

كٔٔكٗكٖكٗكاإللت يطأكعط كاألإل ك.ريمكاإلهلكةكك.ٔ
كٔٔكٗكٖكٗكريمكاإلهلكةكاإللت يطأكعط كاإل ا ك.ك.ٕ
كٔٔكٗكٖكٗكريمكاإلهلكةكاإللت يطأكعط كاإلواءك.ك.ٖ
ريددددمكاإلهلددددكةكاإللت يددددطأكلفددددرشةكعطدددد كك.ٗ

كاإليطرك.
كٔٔكٗكٖكٗ

كٗٗكٙٔكٕٔكٙٔكاإلل ل ع
 -إعداد الخطط التدريسية : .4

ل ل عأكلنكاإلم راءك اإللتمااونكفككعط مكاإلطذدأك قشكعرضتكاإل امثأكنلا جكإلتطككاإلمططكعط ك
(ك فدككض ءكآرا همك لبلمظاتهمكٔاإلعر وأك،ك طرا قكاإلتشروسك فككاإلعط مكاإلتر  وأك اإلنفيوأكلطمقك)

كأ رتكاإل امثأكاإلتعشوبلتكاإلبلكلأكعطوهداك أا متك ايكةكإلطتنفو ك.كك
 -. طريقـة التدريـس:5

شروسكاإللددبلءكإلطاإل دداتكل ل عدداتكاإل مددثكاإلددثبلثكقددشكاعتلددشتكاإل امثددأكاإلطرولددأكاإللوايددوأكفددككتدد
 أيدداإلوبكاإلتادد وبك)اإلدد اتك،كاإل قددا ك،كااليددت اريك(كثددمكاإلتلطوددأكعطدد كاإلطاإل دداتكإللعرفددأكاثددركيدد ةك

كاألياإلوبكفككتا وبكاألمطاءكاإللبل وأك.
ك
ك

 -أسموب إجراء التجربة :. 6

ك-أ رتكاإل امثأكمبللكتط ولهاكإلطت ر أكلاومتكك:
ك

ك

يددهاكل ل عدددأكاإل مددثكاإلدددثبلثكعطددد ك فددقكاإلمطدددطكاإلتددككأعدددشتهاكتضدددمكشريددتكاإل امثدددأك نفك .ٔ
 طرولأكتشروسكل مشةكعط ك فقكاإلطرولأكاإللوايوأكإلل ل عاتكاإل مثكاإلثبلثك مطأك

-ٔ٘- 

إللبل ودأكعطد ك فدقكإلتاد وبكاألمطداءكاك نلد  جكإلملكاإلتلروناتكاإلمااأك خلكل ض عكل مشة
 (كت ضمك إلك.كٗ(ك)كٖ(ك)ٕبلمقك)اإللكااليت اريك(،كككاإلوبكاإلتا وب)اإل اتكك،كاإل قا أي

 



ايددددتعلطتكاإل امثددددأكاإل يددددا لكاإلتعطولوددددأك اتهدددداكإلطاإل دددداتكل ل عدددداتكاإل مددددثكاإلددددثبلثك يددددكك .ٕ
اإلط اةدددوركاأل دددوضك اإلط اةدددوركاإللطددد نك اإليددد  رةك اإلختدددابكاإلللدددرركتشرويددد كإلطاددد كاإلثدددانكك

 اإللت يط.

 أداة البحــث :ـ.7

ولكطاإل اتكل ل عاتكاإل مدثك إللاكخانكاإل مثكوتططبكإعشاشكامت ارك عشيكإللواسكتماكك
اإلثبلثكاإلت رو وأك عشكاالنتهاءكلنكاإلت ر أكإللعرفأكلش كتمثوركأيداإلوبكاإلتاد وبك)اإلد اتكك،كاإل قدا كك
،كااليدددت اريك(كفدددككتمادددولكطاإل ددداتكاإلاددد كاإلثدددانككاإللت يدددطكفدددككاإللدددبلءك إلعدددشمك  ددد شككامت دددارك

اكإلد اكأعدشتكاإل امثدأكتماوطكك ايككوتا ك اإلاشقك اإلث اتك وذطككاإلل ض عاتكاإلللرركتشرويه
امت دداراك عددشًواكفددككضدد ءكاأليددشا كاإليددط خوأك ليددت واتهاك لمتدد  كاإللدداشةكاإلعطلوددأكاإللمددششةكإلطت ر ددأك

ك(كو ضمك إلكك خاالتكك:٘ اإلكلنكاإلليتذرقكفككتشروسكي اكاإللمت  ك اإللطمقك)
ك
ك

 -صياغة فقرات االختبار :. 8
كفلراتكاالمت ارك ااغتامتارتكاإل امثأكنلطكاالمت اراتكاإلل ض عوأكفككاواغأك    
(كفلدرةكلدنكند عكاالمتوداركلدنك٘ٔ(كفلرةكل كعأكعط كيؤاإلونكيلاك:كاأل لكوتخ نكلنك)ٖٓاإل امثأك)ك

لتعددششكاإلتددككت ادد ك لددشرتهاكعطدد كتذطوددأكاخ ددركقددشركللخددنكلددنكاإللدداشةك يددرعأكتاددمومهاك، انهدداك
-ٕٔ،صٜٜٜٔتعللكعط كلعرفأكاألمطاءك ل اطنكاإلضع كفككاإلشرايأكإلش كاإلطاإل اتك)لملشك،

(كفلرةك٘ٔ(ك،ككواشةكعط ك إلككقشرتهاكفككقواسكاإلعشوشكلنكلمر اتكاإلتعطمك اإلثانك:كوتخ نكلنك)ٖٔ
لددنكندد عكاإلتخلوددلكاإلتددككت ادد ك منهدداكيددهطأكاإلعددشاشك اإلتاددمومك تذطددككليددامأكخ وددرةكلددنكاإللدداشةك

كفضبلكعنكانكاإلتملونكفوهاكالكل الككإل ك.،
ك(ٖٕٓ،كصٗٚٔ،كصٜٚٛٔأ  كعبلمك،)ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 -صدق االختبار :
عرضددتكاإل امثددأكفلددراتكاالمت دداركاإلتماددوطككلدد كاأليددشا كاإليددط خوأكعطدد كل ل عددأكككككككك

(كفدددككاإلطذدددأكاإلعر ودددأك طرا دددقكتشرويدددهاك، اإلعطددد مكاإلتر  ودددأكٔلدددنكاإلم دددراءك اإللتماادددونكاإللطمدددقك)
تدد  كاإللدداشةكلددنكمددبللكأيددشافهاكاإليددط خوأك لددنك اإلنفيددوأك،إللعرفددأكلددش كلبل لددأكاالمت دداركإللودداسكلم

كيطك قشكماطتك لو موثكيبللأك نا هاك، لش كلبل لتهاكإلليت  كطاإل اتكاإلا كاإلثانككاإللت ك
ك

ك-ٙٔ-
ُعدددشإلتكفدددمخثر.ل كاألمددد ك لبلمظددداتهمك،كإ كك%(ٓٛعطددد كاتفددداقكاإلم دددراءك نيددد أك)فلدددراتكاالمت ددداركك

كإلطذ وأك.ك عضكاإلفلراتكل كإ راءكتعشوبلتك يوطأكفككاواغتهاكا
ك

 - ضعتكاإل امثأكاإلتعطولاتكا توأ:  إعداد تعميمات االختبار :
ك
ك



 .تعميمات اإلجابة : 1
عنشكإعشاشكتعطولاتكاإل ا أكو بكانكتخ نك اضدمأك لمتادرةك، انكت دونكإلطلتعطلداتكككككك

(كٕٕٛ،كصٜٚٛٔاإللطط بكلنهنك طرولأكتي ولكاإل ا اتك اإل قتكاإللمششكإلئل دا أك)كأ  كعبلمك،
كتلتكاواغأكاإلتعطولاتكاإلمااأك االمت ارك خوفوأكاإل ا أكعنهاك عششكفلراتها.، قشك

ك

 -تعميمات التصحيح :.2
إللشكاعتلشتكاإل امثأكفككأثناءكتادمومكاإل ا داتكعطد كأيداسكإعطداءكشر دأك امدشةكككككككككككك

كإلئل ا ددأكاإلادددمومأك شر دددأكادددفركإلئل ا دددأكغودددركاإلادددمومأك عالطدددتكاإل امثدددأكاإلفلدددراتكاإللتر خدددأ
كأكاإل ا أكغوركاإلامومأك.لعالط

ك

 -.التطبيق االستطالعي لالختبار :9
إلذددرضكاإلتمخوددشكلددنك ضدد حكفلددراتكاالمت ددارك،ك ليددت  كاددع  تهاك،ك قدد ةكتلووكيدداك فعاإلوددأكككككككك

اإل ددشا لك، اإل قددتكاإلليددتذرقكفددككاإل ا ددأكعنهدداك.كط لددتكاإل امثددأكاالمت دداركعطدد كعونددأكايددتطبلعوأك
كاإلثانككطاإل أكلنكطاإل اتكاإلا ك(ٓٓٔمإل كلنك)للاثطأكإلعونأكاإل مثكااليايوأك،كت

مك،ك عشكانكتمخشتكاإل امثأكلنككٜٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓاإللت يطكفككلت يطأك)االكشياركإلط ناتك(كاإلل افقك
إخلالكاإلل ض عاتكاألر  كق لكي اكاإلتاروخك يدككاإلل ضد عاتكاإلتدككشريدتهاكألفدراشكعوندأكاإل مدثك

ك قشكايتهشفتكاإل امثأككلنك إلكك:
ك
ك

 لمناسب لالختبار :أ.تحديد الزمن ا 
ت ادددطتكاإل امثدددأكإإلددد كتمشودددشكاإلدددكلنكاإللنايدددبكإلبلمت ددداركاإلتمادددوطكك تيددد ولكاإلدددكلنكاإلددد يككك

ايدددتذرقت كخدددلكطاإل دددأك لدددنكثدددمك لعهددداك تليدددولهاكعطددد كعدددششكأفدددراشكاإلعوندددأكااليدددتطبلعوأك  ددد إلكك
ايدددتمر تكاإل امثدددأكلت يدددطككلدددنكاالمت دددار،كأيكت دددونكانكاإل قدددتكاإللنايدددبكإلتلدددامكاإل ا دددأكيددد ك

كشقولأك.ك(٘ٗ)

 ب.التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار: 
 

اليتطبلعوأك،  عشياكرت تكاممتكاإل امثأكإ ا اتكاإلعونأكاوعشكتمطولكفلراتكاالمت ارككك
%(كٕٚإلشر اتكموثكانكاعتلاشكني أك)%(كلنكإٚتناكإلوًاكثمكامتوركأعط ك أ طم)اإلشر اتكك

كك.ك مك تلاوكعتونك مقا كلاكولخنكلنكماإلعطواك اإلشنواكولشمكإلناكل ل ك
ك-ٚٔ-

 ونكإلل ل عأكاإلعطواك(كطاإل أك،كإ كترا متكشر اتكإٚ قشك طغكعششكاإلطاإل اتكفككخلكل ل عأك)كك
(كشر أكمططتكإ ا اتكاإلل ل عتونكاإلعطواكٖٔ-ٚ(كشر أك شر اتكاإلل ل عأكاإلشنواك)ٕٛ-ٕٔ)

ك- اإلشنواكإماا واكعط ك فقكاإلمط اتكا توأك:
ك

ك

 -معامل صعوبة الفقرة : .1



لعاللكاع  أكخلكفلرةكلنكفلراتكاالمت ارك،  شكانكقولتهاكترا متك ونكعنشكميابك
ك.%(ك٘ٙ%(ك )ٖ٘)

 -قوة تمييز الفقرات :
كك.%(ٚٙ%(ك )ٖٖ عشكميابكق ةكتلووككخلكفلرةكلنكفلراتكاالمت ارك،ك  شكأنهاكتترا حك ونك)

ك
ك

 . فعالية البدائل الخاطئة :3
  عدددشكانكأ دددرتكاإل امثدددأكاإلعلطوددداتكاإلمادددا وأكاإلبلكلدددأكإلميدددابكفعاإلودددأكاإل دددشا لكغودددركاإلادددمومأكك

(ك.كأيكانكاإل دشا لكٓ,ٔٔ-(ك )ٓ,ٕٙ-إلفلراتكاإليؤالكاأل لكلنكاالمت ارك  شتكأنهداكتتدرا حك دونك)
اكاإلماط أكقشك   تكإإلوهاكعششًاكلنكطاإل اتكاإلل ل عأكاإلشنواكاخ ركلنكطاإل اتكاإلل ل عدأكاإلعطودا،كإلد 

كتلرركاإل لاءكعطوهاك لوعًاكلنكش نكتذوورك.ك
 -.ثبات االختبار :10
(اإلتدككتعدشككsplit-halfإلميابكث اتكاالمت داركايدتمشلتكاإل امثدأكطرولدأكاإلت ك دأكاإلنادفوأ)كككك

كلنكأخثركطرا قكث اتكاالمت اركايتمشالًاك،كألنهاكتتبلف كعو بك عضكاإلطرا قكاألمر 
 درا نكفماد مكلعالدلكك–،كثمكاممك لعاشإلأكيدو رلانكك(ٓ,ٚٚ(ك،كف طغك)ٔ٘،كصٜٜٓٔ)اإللامك،

كث اتك وش.(ك ي كلعاللكٓ,٘ٛث اتكاالمت ارك)
كككك-:ك.جراء تطبيق االختبار8

أم رتكاإل امثأكاإلطاإل اتكق لكأر عأكأوامكلنكإ راءكاالمت ارك  إلككإلتملوقكاإلتخدافؤك دونكأفدراشككككككك
لتكاالمت اركعط كل ل عاتكاإل مثكاإلدثبلثكعونأكاإل مثكفككااليتعشاشك اإلتهوؤكإلبلمت ارك،ك قشكط 

فدددككاإليددداعأكاإلثالندددأك ملدددسك أر عدددونكشقولدددأكاددد امًا، قشكٜٕٓٓ/كٕٔ/ككٖٔودد مكاإلملدددوسكاإلل افدددقك
كياعشتك عضكلشرياتكاإلطذأكاإلعر وأكاإل امثأكفككاإلةرا كعط كتط وقكاالمت ار

ك.(ككٛأكعط كيوركاالمت اركيورًاكط وعواكخلاكفككاإللطمقك)لنكا لكاإللمافظ
 -عــًا .عمهية انتصحيح :ساب

 

إللددشكاعتلددشتكاإل امثددأكفددككأثندداءكتاددمومكاإل ا دداتكعطدد كأيدداسكإعطدداءكك-.كتعطولدداتكاإلتاددمومك:ٔ
شر أك امشةكإلئل ا أكاإلادمومأك شر دأكادفركإلئل ا دأكغودركاإلادمومأك عالطدتكاإل امثدأكاإلفلدراتك

كاإللتر خأكلعالطأكاإل ا أكغوركاإلامومأك.
ك-ٛٔ-

ك-.كطرولأكاإلتامومك:ٕ
اددممتكاإل امثددأك تاددمومكاأل راقكاإلمااددأك االمت دداركاإل عددشيكعطدد كأيدداسككككككككككككككككككككك

ك(ك اإلشر أكاإلشنواك)افر(ك.كٓٔاإلشر أكاإلعطواك)
ك

ك-.كث اتكاإلتاموم:ٖ



 فددقكأيددط بك)االتفدداقكومكإلبلمت ددداركاإلتماددوطككعطددد كايددتمشلتكاإل امثددأكث دداتكاإلتاددمكككككككككككك
ك طغماا وأكتمكميابكلعاللكاإلث اتكإ ك ونكاإللاممون(ك  عشكإتلامكاإلعلطواتكاإل

ك(ك ي كلعاللكث اتك)ك وش(.كٓ,ٜٛ)ك
 -ثامنـًا.انوســـائـم اإلحصـــائية :

ك-ايتعلطتكاإل امثأكاإل يا لكاإلماا وأكا توأكفككإ راءاتكاإل مثك تمطولكنتا   ك:
 -. تحميل تباين األحـــادي:1

تكاإل مددثكاإلددثبلثكعنددشكاإلتخددافؤكايددتعلطتكيدد ةكاإل يددوطأكإللعرفددأكشالإلددأكاإلفددر قك ددونكل ل عددا
كاإلماا ككإلعششكلنكاإللتذوراتك)كاإلعلركاإلكلنككلمي بك اإلةه ر،كاإلتماولكاإلشرايككإلطعام

اإلشرايددددككاإليددددا قك،كشر دددداتكاالمت دددداركاإلل طددددكك(ك فددددككميددددابكشالإلددددأكاإلفددددر قكفددددككاإلنتددددا جكاإلنها وددددأك
ك- لعاشإلتد ك:

ك

ككلت يطكاإللر عاتك ونكاإلل ل عاتك ك=
ككملكاإلل ل عاتلت يطكاإللر عاتكشا

ك(ٖٙٔ،كصٜٚٚٔ)اإل واتكك،ككخرواك،ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك

  -(  :2. مـربع كــاي )كا2
ايددتعلطتكيدد ةكاإل يددوطأكإللعرفددأكشالإلددأكاإلفددر قك ددونكل ل عدداتكاإل مددثكاإلددثبلثكعنددشكاإلتخددافؤك

ك-.ك لعاشإلت :اإلماا ككفككلتذوريكاإلتماولكاإلشرايككإلآل اءك إلؤللهات
كككككككككك

ك=كلجٕخا
كككٕاإلتخراركاإللت ق (ك–)اإلتخراركاإللةايشك

كاإلتخراركاإللت ق ككككككككككك
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ك(ٖٚٛ،كصٜٙٛٔ)و نس،كفرماتك،كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

ك-ٜٔ-
 -. معامــل ارتباط بيرســون :3

 

كايتعلطتكي ةكاإل يوطأكإلميابكلعاللكث اتكاإلتامومك.
ك

ك)لجكس()لجكص(ك–نكلجكسكصكككككككككك
كر=



ك[كٕ)لجكص(ك–كٕ)نكلجكصك]ك[كٕ)لجكس(ك–كٕ)نكلجكك]كككككككككككك
ك

ك(ٖٛٔ،كصككٜٚٚٔ)اإل واتكك،ككخرواك،ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
كك

ك

    : Sheffe. طريقـة شيفيـو 4
 

كايتعلطتكي ةكاإل يوطأكإللعرفأكات اةكاإلفر قك ونكل ل عاتكاإل مثكاإلثبلثك.
ككك

ك ك)اإللمي  أك(=
ككككككك.ككككككككٕدكسٔسكك

ك×مكعك
كٔ+ككٔ

كٕنككٔنك
 

(Class: 1970,P.394) 
 

 كك-.القيمة الحرجـة :5
كشك(×ككٔك-)لجكسك ك)ككاإلمر أك(ك=كككككككككككككككككك

كك(Leonard: 1971,P:365-360)كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك

 -. معامل صعوبة الفقرة :6
 

كايتعلطتكإلميابكاع  أكخلكفلرةكلنكفلراتكاالمت اركاإلتماوطكك:ككككككك
ك

كصك=ككك
ك(ككنكش-نكعك(+ك)نك–)كنكك

كنككٕككككككك
ك ك

ك(ٕٗٔ،صٜ٘ٛٔ)ع شةك،كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك
ك

-ٕٓ-  

ك
 .معامل تمييز الفقرة :7

كايتعلطتكي ةكاإل يوطأكإلميابكق ةكتلووككفلراتكاالمت اركاإلتماوطكك.كككككك
كمكتك=ك

ك

ك)كشك)ص(ك(ك-)كع)ص((ك



كنككككككككك
ك

ك(ٖٓٗ،صٜٜٚٔ)ا  كإل شةك،                                                                                    
ك 

 -.فعالية البدائل الخاطئة :8
كيؤالكاال لكفككاالمت اركاإل عشيك.ايتعلطتكي ةكاإل يوطأكإلو اشكفعاإلوأكاإل شا لكاإلماط أكإلفلراتكاإل

ك

كفعاإلوأكاإل شا لك=

ك
كمككككنكشكك-نكعكمكك

كنككككككككك
ك

ك(كٜٔ،صٜٜٜٔ)كاإلظاير،ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك
ك

ك-براون  : -معامــل ارتباط سيبرمان .ٗ

ك=كٔٔر

كٔكككككككٔكككككككككك
ككككككككككٕككككككٕركككككٕكك
كٔكككككٔ+كرككككٔ

ككككككككككٕكككككٕكككككككككك
ك(ٕٚٛ،كصٜٚٛٔ)كا  كعبلمك،ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ككك

ك-ٕٔ-
كانفصم انرابع

وتضدددلنكيددد اكاإلفاددددلكعرًضددداك تفيدددوًراكإلطنتددددا جكاإلتدددككت ادددطتكإإلوهدددداكاإل امثدددأكإللعرفدددأكاثددددرك
ك.إللت يطكتا وبكاألمطاءكاإللبل وأك)ك اتوًاك،ك قا وًا،كايت اروًا(كإلطاإل اتكاإلا كاإلثانككا

ك-أوالً : عرض اننتائج : 



 عدددددشكتط ودددددقكاالمت ددددداركاإل عدددددشيكعطددددد كطاإل ددددداتكل ل عددددداتكاإل مدددددثكاإلدددددثبلث،ك تادددددمومك
ك(كو ضمك إلكك.ٗك) اإل ش لاإلنتا جكخا تكككت اءاإل ا ات،ك

ك

 (4 جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين لدرجات مجموعات

 .البعدي البحث الثالث في االختبار التحصيمي 
 

المتوسط  العينة المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين

كٖ,ٕٓكٔ,ٖٚكٖٕ,ٖ٘كٕٖكاإلت رو وأكاأل إل 
كٖ,ٓٔكٔ,ٙٚك٘ٔ,ٔٛكٕٖكاإلت رو وأكاإلثانوأ
كٕ,ٙٛكٔ,ٜٙكٗٔ,ٔٗكٜٕكاإلت رو وأكاإلثاإلثأ  ك

 

ريبيـة الثانيـة تج.الموازنة بين: المجموعة التجريبيـة األولـى )األسـموب الـذاتي( والمجموعـة ال1
 )األسموب الوقائي(.

 

 (5جدول )
 ين متوسطي درجات طالبات المجموعةقيمتا شيفيو المحسوبة والحرجة لمموازنة ب

 يفي االختبار التحصيمي البعدالتجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية     
 

ك

 

 

 
-22- 

 

.انًىاسَح تٍٍ : انًجًىعح انرجزٌثٍح األونى )األسهىب انذاذً ( وانًجًىعح انرجزٌثٍح انثانثح 2

 )األسهىب االسرثاري(.

 

 (6ول )جذ

 
 المجموعة

 

حجم     
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 قيمة شيفية
 الداللةمستوى    

 المحسوبة 
 الحرجة 

 دالة إحصائيا عند   49,2 15,12 53,23 32 األولى ةالتجريبي
 (05,0مستوى )

 81,15 32 التجريبية الثانية



قيمتا شيفيو المحسوبة والحرجة لمموازنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة 
 . في االختبار التحصيمي البعدي التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثالثة

 
 

 حجم  المجموعة
 المتوسط الحسابي العينة

 مستوى الداللة قيمة شيفيو
 الحرجة المحسوبة 

ـــــــة إحصـــــــائيا  49,2  8,13 53,23 32 التجريبية األولى دال
 عند مستوى

(05,0. ) 
 41,14 29 التجريبية الثالثة

ك     

ك

 
.الموازنـــة بـــين : المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة )األســـموب الوقـــائي ( والمجموعـــة التجريبيـــة 3

 الثالثة )األسموب االستباري( .
 

 (7جذول )

 ن متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيةقيمتا شيفيو المحسوبة والحرجة لمموازنة بي
 .الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة في االختبار التحصيمي البعدي

 
ك

 المجموعة
المتوسط  حجم العينة 

 الحسابي
 قيمة شيفيو

 الحرجة المحسوبة مستوى الداللة

غير دالة إحصائيا    49,2 12,2 81,15  32 التجريبية الثانية
وى عند مست

(05,0) 
 41,14  29 التجريبية الثالثة

 

ك
ك
ك
ك
ك
ك

ك-ٖٕ-
ك
 -ثانيا : تفسير اننتائـج :

 

فددككضدد ءكاإلنتددا جكاإلتددككت اددلكإإلوهدداكاإل مددث،كولخددنكترتددبككأيدداإلوبكاإلتادد وبكاإلددثبلثك ميددبككككك
كككككككك-أفضطوتهاكضلنكاإلمش شكاإلتككأ روتكفوهاكعط كاإلنم كا تكك:



 أيط بكاإلتا وبكاإل اتكك. .ٔ

كتا وبكاإل قا كك.كأيط بكاإل .ٕ
ك.كأيط بكاإلتا وبكااليت اري.ٖككك
 ت دددونكتفدددد قكلت يدددطكتماددددولكطاإل دددداتكاإلل ل عدددأكاإلت رو وددددأكاأل إلددد كاإلبل ددددككادددد  نككك

 األيددددط بكاإلدددد اتككعطدددد كلت يددددطكتماددددولكطاإل دددداتكاإلل ل عددددأكاإلت رو وددددأكاإلثانوددددأكاإلبل ددددككادددد  نك
إلثدأكاإلبل دككاد  نك األيدط بك األيط بكاإل قا كك لت يطكتماولكطاإل اتكاإلل ل عدأكاإلت رو ودأكاإلثا

االيت اريكي اكلنكناموأك لنكناموأكأمر كالكو  شكفرقك دونكلت يدطكتمادولكطاإل داتكاإلل ل عدأك
اإلت رو وأكاإلثانوأكاإلبل دككاد  نك األيدط بكاإل قدا كك لت يدطكتمادولكطاإل داتكاإلل ل عدأكاإلت رو ودأك

كاإلثاإلثأكاإلبل ككا  نك األيط بكااليت اريك.
ك

ك-اإل مثك ا تدكك:كإ كتفيركاإل امثأكنتو أ
ك

إت دداعكأيددط بكتادد وبكاإللددبلءكاإلدد اتككإلطل ل عددأكاإلت رو وددأكاأل إلدد كفددككتددشروسكاإلل اعددشكاإللبل وددأك
و عطهدداكأخثددركريدد مًاكفددككأ يددانكاإلطاإل دداتكخدد نهنكاعتلددشنكعطدد كمفددظكاإللاعددشةكاإللبل وددأك اتًودداكعددنك

كظهركقطبك.
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

ك-ٕٗ-
 انفصم انخامس

 

 -أوال : االستنتاجات :
 

كككك-مبللكاإلنتا جكاإلتككت الكإإلوهاكاإل مثكتيتنتجكاإل امثأكا تدكك:كلن
ك



وعددشكللاريددأكاإلنةدداطكاإلدد اتككلددنكاإلل دداشئكاأليايددوأكفددككاإلتعطددومكإ كوعلددلكعطدد كتل وددأكعلطوددأكاإلددتعطمك
ك  ن امهاكوملقكاأليشا كاإلتعطولوأكاإللرغ بك هاك.

ك
 -ثانيًا : انتوصيات :

 

 -تدكك:فككض ءكنتا جكاإل مثكت اككاإل امثأك ا 
 

ك

اإلتمخودشكعطدد كأيلودأكأيددط بكاإلتاد وبكاإلدد اتككإلئللددبلءكفدككلنددايجكطرا دقكتددشروسكاإلطذدأكاإلعر وددأكفددكك
كخطواتكاإلتر وأك اإلتر وأكاأليايوأك.ك

ك
ك-: ثانثًا : انًقتزحــاث

ك

ك-ايتخلاالكإللاكت اطتكإإلو كي ةكاإلشرايأكتض كاإل امثأك عضكاإلللترماتكا توأك:
ك
ك

إلطشرايأكاإلماإلوأكإلطط دأكاإللدشارسكاإللت يدطأكاإلماادأك اإلطط دأكاإللتلودكونككإ راءكشرايأكت رو وأكللاثطأ
ك.
ك

ك

ك
ك
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 انمصادر انعربية
ك

 القران الكريم . - 

 م.ٜٓٛٔ،كشاركاإلع شةك،ك ور ت،ٕ،كطٔ،كجكديوان حافظ إبراىيممافظك،كإ رايومك،ك .ٔ
 
ك
 

كٔ،كطٔٔ،٘ٔ،كٗ،ٔ،جك،كلسـان العـربكاإلفضلك لالكاإلشونكلملشك نكلخدرم،ك،أ كا نكلنظ ر .ٕ
 شاركااشركإلطط اعأك اإلنةر،ك ور تك،كإل نانك،كش.تك.

 



،شاركاإللطدددمكإلطنةدددرك اإلت كوددد كٔ،طكقيـــاس وتقـــويم التحصـــيل الدراســـيا ددد كعبلم،ر ددداءكلملددد شك، .ٖ
كم.ٜٚٛٔ،اإلخ وتك،

مبــادئ القيــاس النفســي والتقيــيم التربــوي لمطالــب الجــامعي والمعمــم ا دد كإل ددشةك،يدد  كلملددشك،ك .ٗ
 م.ٜٜٚٔعلالكاإللطا  كاإلتعا نوأك،علانك،لط عأكٔ،طكالعربي

ك ذشاشك اإلنةر،،شاركاإلمخلأكإلطط اعأكالتقويم والقياس اإللامك،لاطف كلمل شك آمر ن،كك.٘
كم.ٜٜٓٔ،كككككك

 

كإلطنةرك،،ك العأكاإلورل كك،كشاركاألللكعمـم المغة التعميمي.ايتوت ك،كيلوركةرو ك،كٙ
ك اإلت كو ك،كار ش،كاألرشنك،كبك،كت.كككك
ك،كٔ،كطٔٓٔ،كختابكاأللأكاإلعشش المغة و بناء الذات ،ع شكاإلرملنك،ك آمر نك  شرعك،.ٚ

كمك.ٕٗٓٓلط عأك كارةكاأل قا ك اإلةؤ نكاإليبللوأك،كقطرك،كككككك
ك

 في التربية اإلحصاء الوصفي واالستداللي اإل واتكك،ع شكاإل  اركت فوقك ككخرواكاثناو س،ك.ٛ
 مك.كٜٚٚٔلوأك،ك ذشاشك،،كلط عأكلؤييأكاإلثلافأكاإلعاإلوعمم النفس      

 

ككككككالعربيةر فقو المغة وأسرا.كاإلثعاإل كك،كأ  كلنا ر،ع شكاإللطكك نكلملشك نكإيلاعولك،ٜ
 ،تملوقكل شيكفتمككاإليوشك،كاإللخت أكاإلت فولوأك،اإللايرةك،كش.تك.كككك

ك

 في تحصيل  دراسة مقارنة بين أسموبي المنظور والمسموعك.كاإل ةعلكك،كلثن كعط انك،ٓٔ
كرياإلأكلا يتوركغورك)كمٜٗٛٔأكاإلتر وأ، العأك ذشاشك،ك،خطوكتالميذ في مادة اإلمالءال     
 لنة رةك(.كككككك

 

   تدريبات عامة في اإلمالء والتعبير لممبتدئيناإلرا يك،كترخككع شكاإلذف رك،ك.ٔٔ
كمك.كٕٓٓٓ ذشاشك،،       

ك  طالبات الصف األول  اثر ثالثة أساليب اختباريو في تحصيل ،اإلرا يك،كأولنكع شكاإلعكوكك.ٕٔ
كمك،)كرياإلأكلا يتوركٜٜٛٔخطوأكاإلتر وأ، العأك ذشاشك،ككالمتوسط في اإلمالء ،             
 غوركلنة رةك(.كككككككككككك

 
-ٕٙ- 

 طرائق تعميم المغة العربية لمصف الخامس معاىد ،ك.كاإلرمومك،كاملشكمينك،ك آمر نكٖٔ
ك كارةكاإلتر وأك،ك،كثاني معاىد المعممين المركزيةإعداد المعممين والمعممات والصف ال      
 مك.كٜٜٔٔ،كٗاإلعراق،كطكككككك

ك،لط عأكٔجك،مناىج البحث في التربية ك.كاإلك  عكك،كع شكاإل طولك،كلملشكاملشكاإلذنامك،ٗٔ
كك مك.ٜٔٛٔ العأك ذشاشك،كككككك



 طالب الصف اثر تجزئة القواعد اإلمالئية وتطبيقاتيا في تحصيل .كيطلانك،كنيرونك  ارك،٘ٔ
كمك،)رياإلأككٕٗٓٓ،كخطوأكاإلتر وأ،ك العأكشواإل ،ك المتوسط في مادة اإلمالء الثاني      

 لا يتوركغوركلنة رةك(ك.كككككك
 

ككك،ك تعميم اإلمالء في الوطن العربي ) أسسو ، وتقويمو ،وتطويره (،ك ةمات ك،كمينك،.كٙٔ
كمك.ٜٜٜٔ،كاإلشاركاإللاروأكاإلط نانوأك،كاإللايرةك،ككٗطككككككك
ك،كاإلشاركككككككككككككٗ،كطكتعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق، .كدددددددددكٚٔ
كمك.كٕٓٓٓاإللاروأكاإلط نانوأك،كككك
ككك،ككالتدريس العام وتدريس المغة العربيةابلحك،يلوركو نس،كيعشكلملشكاإلرةوشيك،كك.18

 .مككٕ٘ٓٓ،كلخت أكاإلفبلحكإلطنةرك اإلت كو ك،كاإلخ وتك،كٕطكككككك
ك

ك،ككشاركاإللطمكإلطط اعأكٕ،كطكالمسان واإلنسان  مدخل إلى معرفة المغةظاظاك،كمينك،كك.ٜٔ
كمك.ككٜٜٓٔ اإلنةرك اإلت كو ك،كشلةقك،ككككك
كاإلثلافأك،شاركٔ،طكمبادئ القياس والتقويم في التربيةاإلظايرك،كخرواكلملشك آمر نك،ك.ٕٓ
كم.ككٜٜٜٔإلطنةرك اإلت كو ك،علان،كاألرشنك،ككككك

ك

كبناء برنامج لتدريس مادة اإلمالء لطمبة الصف األول ا يك،كنضالكلكاممكرةوشك،كاإلعككك.ٕٔ
كمك،ككٕٚٓٓ،كخطوأكاإلتر وأك، العأك ذشاشك،ككالمتوسط  في ضوء أىداف الماد وتطبيقو     
 )أطر مأكشخت راةك(ك.كككككك
،شاركر شك،كا٘،كطالقياس والتقويم في العممية التربوية التدريسية  ع شةك،املشكيطولان،.ٕٕ

ك.مٜ٘ٛٔإلطنةرك اإلت كو ،كاأللل
ك

ــين .كاإلفرايوددشيك،أ ددككع ددشكاإلددرملنكاإلمطوددلك ددنكاملددشك،كٖٕ ــاب الع ،كشارك لخت ددأكاإلهددبللك،كٛ،جكت
كتملوقكش.لهشيكاإللمك لكك كشك.إ رايومكاإليالرا كك،كش.تك.ك

ك

كأك،كشاركاإلثلافٔ،كطكمشكالت تعمم المغة العربية حمول نظرية وتطبيقية.كلم  بك،كع اس،كٕٗ
كمك.ككٜٙٛٔ،اإلش مأك،كككككك

ك
ك-ٕٚ-

ك  ، التقويم ، مفيومو ،أىدافو،أدواتو مع تركيز خاص عمى لملشك،ا احكلمل شكك.ٕ٘
ك.مٜٜٜٔ،كاإل العأكاإلليتناروأك، ذشاشك،االختبارات المقالية والموضوعية      
كمك.كٜٜٛٔك،لط عأكشاركاإلشع ةكٔ،كجككالمعجم الوسيط.كلاطف ك،كإ رايومك،ك آمر نكك،كٕٙ

ك

،كشاركاإلنفدا سك،ك ودر تككٔ،كطخصائص العربية وطرق تدريسـيا.كلعر  ك،كناو كلمل شك،كٕٚ
كمك.كٜ٘ٛٔ،ك

ك



الـتعمم الـذاتي،    مفيومـو، أىميتـو لذرا يك،ع شكاإللؤلنكلملدشك،يدعوشك دنكملدشكاإلر وعدكك،كك.ٕٛ
 مك.كٕٙٓٓ،لخت أكاإلفبلحكإلطنةرك اإلت كو ،اإلخ وت،كٔ،ط،أساليبو ،تطبيقاتو

،كشارك منـاىج البحـث العممـي فـي المجـاالت التربويـة والنفسـيةكلملشكع شكاإلمطومك،لنيكك،ك.ٜٕ
 مك.كككٕٓٓٓاإللعرفأكاإل العوأك،ك العأكاإليخنشروأك،ك

ك
ك
ك

ــى  .كاإلنويددا  ريك،كأ دد كعطددككاإلميددنك ددنكعطددككاإلمددافظكأ ددككع ددشكاهلل،ٖٓ المســتدرك عم
شرايددأك تملوددقك،شاركاإلختددبكاإلعطلوددأك، وددر ت،كإل نددانك،كٕ،كطكٕاإلل طددشكك، الصــحيحين

كم.ٕٕٓٓلاطف كع شكاإللاشركعطا،
ك

لط عدأكك، مبـادئ األسـموب اإلحصـائي ،و نس،كلملشكعبلءكاإلشون،كفرمداتكند ركاإلدشونكميدنك.ٖٔ
كككم.ٜٙٛٔ العأك ذشاشك،ك
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 (1الممحق )

 أسماء الخبراء والمتخصصين الذين استعانت بيم الباحثة 
  في إجراءات البحث ومتطمباتو

انهقة انعهًً واسى  خ

 انخثٍز 

 األهذاف انجايعح / انكهٍح 

 انسهىكٍح  

انخطظ 

 انرذرٌسٍح

 انعًهٍاخ

 اإلحصائٍح

ًجال ان

 انهغىي 

أسًاء كاظى فُذي أ.د  .1

 انًسعىدي

 دٌانى /انرزتٍح

 االساسٍح

* *  

 

 

 أ.د .جًعح رشٍذ .2

 انزتٍعً

انًسرُصزٌح 
 انرزتٍح األساسٍح

* *   



انرزتٍح تغذاد /  زساٌعهً أ.د سعذ  .3

 /اتٍ رشذ

* *  

 

 

دٌانى /انرزتٍح  .د عاد حًادي أ .4

 األساسٍح

  * 

 

 

د أ.د فاضم عثى .5

 انرًًًٍ

دٌانى /انرزتٍح 

 األساسٍح

   

 

* 

  انرزتٍح دٌانى / يثُى انجشعًًأ.د  .6

 األصًعً

* *  

 

 

 أ. د.َاظى كاظى جىاد .7

 

دٌانى /انرزتٍح 

 األساسٍح

  *  

 أ.و.د احًذ تحز .8

 هىٌذي

  * * تغذاد / اتٍ رشذ

 

 

أ.و.د حاذى طه  .9

 انسايزائً

انًسرُصزٌح / 

 األساسٍحانرزتٍح

* *  

 

 

  * * تغذاد / اتٍ رشذ رحٍى عهً صانحأ.و.د  .11

 

 

  * * تغذاد / اتٍ رشذ رقٍح عثذ االئًح أ.و.د  .11

 

 

رٌاض حسٍٍ أ.و.د  .12

 عهً 

دٌانى /انرزتٍح 

 األساسٍح

* *  

 

 

    دٌانى /انرزتٍح غادج غاسي عثذ  أ.و.د .13

 

* 

أ.و.د يحًذ عهً  .14

 غُاوي

دٌانى /انرزتٍح 

 األساسٍح

   

 

* 

ياسٌ عثذ أ.و.د  .15

 انزسىل

دٌانى /انرزتٍح 

 األساسٍح

   

 

* 

و.د أيٍزج يحًىد  .16

 خضٍز

  * * دٌانى / انرزتٍح

 

 

كهٍح انرزتٍح /  و.د جاسى يحًذ عهً .17

 انزاسي

   

* 

 

دٌانى /انرزتٍح  احًذو .و. أًٌاٌ كاظى  .18

 األساسٍح

  * 

 

 

أسهار ًذرسح / ان .19

             حسٍ        يحًذ

يذرسح 

  انزواسً

   * 

 ًذرسح / يُرهىان .21

  يحًذ 

    يذرسح انجىاهز 

 

* 

وسٍ ًذرسح / ان .21

 عثذهللا

 *           يذرسح انجىاهز
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 (2ممحق )
 تصويب األخطاء اإلمالئية لممجموعة التجريبية األولى )التصويب الذاتي ( .

 -التممية :
ككككككككككك:كالقطعـة اإلمالئية

َنك ُةُؤ ِنكاإلَمضاَرِةكاإلَ َةرو ِأكاإلِعراَقكِ  اشيكاإلّرافَشْوِنك، اإلراِفشاِنكيلاككككككككككككك َيّل كاإلُعَطلاُءكاإلُلْهَتل ُّ
َوددددددُؤمكاإليُّددددده لك اإلِ شودددددداَنك،ك َوْادددددَعُشكاإل  دددددداَلك، َو ددددد ُبكاإلهضدددددداَبك ِش طَدددددُأك اإلفُدددددراُتك خددددددانكاإلعراقدددددكُّك



و شكفوهددا َِ  َطعاَلددُ كفهددكك ددبلُشكَيددعاَشٍةك ُيددْؤَشٍشك.كوت دد ُلكفددككغا اِتهدداكفوْاددَنُ ككَلُؤ نتَدد ُك  اإلّاددمار ،َ 
ِيددهاَلُ كِلددْنكأةدد ارياك وندداُمكفددككُخهدد ِ ك  اإِلهدداكفونَمددُتكُفؤ َيددُ ككِلددْنكأم اريددا.كولضددككأو الدداكلْطُؤيدداًكك

كاهللك ددانكُولت ددَ كَعْوَنْوددِ كِك ُرْؤوددِأككِ ناِنهدداك، فُددؤككاإلَ ْهَ ددُأك اإليُّددر ُر،كفوْ ددشُؤيا اَشُةكك راِ مِتهدداكك. خددمن 
َضكِ هاكآَشَمكعنكِفْرَش ِيِ كاإللفل ِشك،كإلُوَؤي سكأّ َلكمضاراِتك نككآَشمك. كُيْ ماَنُ كَقْشكَع  

 -:التصـويب 
ك عشكاالنتهاءكلنك ل كأ راقكاالمت ارك.

ك.كاممتكاإل امثأكلت عأكأيط بكاإلتامومكمارجكاإلا ك.ٔ
 إلماط أك ط نكلذاوركك..كتض كاإل امثأكمطاكتمتكاإلخطلأكإ

عاشةكختا تهاك اإلةدخلكاإلادمومكفدككلفخدرةكٖ .كتططبكاإل امثأكلنكاإلطاإل أكتا وبكاإلخطلأكاإلماط أك ا 
كاإللبلءكاإلتككعشتهاكلن ك شاوأكاإلعامكاإلشرايكك.

 مثــال:

َنك ُةدُؤ ِنكاإلَمضداَرِةكاإلَ َةدرو ِأكاإلِعدراَقك ِد اشيكاإلّراكككككككككك فدَشْوِنك، اإلراِفدشاِنكيلداكَيّل كاإلُعَطلاُءكاإلُلْهَتلد ُّ
َوددددددُؤمكاإليُّددددده لك اإلِ شودددددداَنك،ك َوْادددددَعُشكاإل  دددددداَلك، َو ددددد ُبكاإلهضدددددداَبك ِش طَدددددُأك اإلفُدددددراُتك خددددددانكاإلعراقدددددكُّك

و شكفوهددا َِ  َطعاَلددُ كفهددكك ددبلُشكَيددعاَشٍةك ُيددْؤَشٍشك.كوت دد ُلكفددككغا اِتهدداكفوْاددَنُ ككَل  نتَدد ُك  اإلّاددمار ،َ 
ِلددْنكأم اريددا.كولضددككأو الدداكلْطُؤيدداًككككُفم َيدد ُكهدد ِ ك  اإِلهدداكفونَمددُتكِيددهاَلُ كِلددْنكأةدد ارياك وندداُمكفددككخُك

كاهللكُيْ ماَنُ كَقْشككفوْ شءيااإلَ ْهَ ُأك اإليُّر ُر،ك  انكُولت َ كَعْوَنْوِ كِك ُرْؤوِأككِ ناِنهاك، ُفؤاَشُةكك راِ مِتهاكك. خمن 
كَلكمضاراِتك نككآَشمك.أ ّككإلُو َ ي سَع  َضكِ هاكآَشَمكعنكِفْرَش ِيِ كاإللفل ِشك،ك
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ك(3ممحق)
 تصويب األخطاء اإلمالئية لممجموعة التجريبية الثانية )التصويب الوقائي(

كككك:التمميـة
َنك ُةددُؤ ِنكاإلَمضدداَرِةكاإلَ َةددرو ِأكاإلِعددراَقك ِدد اشيكاإلّرافددَشْوِنك اإلراِفددشاِنكيلدداكككككككككك َيددّل كاإلُعَطلدداُءكاإلُلْهَتلدد ُّ

َوددددددُؤمكاإليُّدددددده لك اإلِ شودددددداَنك،ك َوْاددددددَعُشكاإل  دددددداَلك َو دددددد ُبكاإلهضدددددداَبك فُددددددراُتك خددددددانكاإلعراقددددددكُّكِش طَددددددُأك اإل
و شكفوهددا َِ َلُؤ نتَددُ ك َطعاَلددُ كفهددكك ددبلُشكَيددعاَشٍةك ُيددْؤَشٍشك.كوت دد ُلكفددككغا اِتهدداكفوْاددَنُ ك  اإلّاددمار ،َ 

م اريددا.كولضددككأو الدداكلْطُؤيدداًككِيددهاَلُ كِلددْنكأةدد ارياك وندداُمكفددككُخهدد ِ ك  اإِلهدداكفونَمددُتكُفؤ َيددُ كِلددْنكأ



كاهللكُيْ ماَن ُك قَدْشككاإلَ ْهَ ُأك اإليُّر ُر،كفوْ شُؤياك انكُولت َ كَعْوَنْوِ كِك ُرْؤوِأككِ ناِنهاك، ُفؤاَشُةكك راِ مِتهاكك. خمن 
كَع  َضكِ هاكآَشَمكعنكِفْرَش ِيِ كاإللفل ِشك،كإلُوَؤي سكأّ َلكمضاراِتك نككآَشمك.

كالتصويب :
كاإل امثأكلت عأكأيط بكاإلتامومكمارجكاإلا ك.كاممت .ٔ
 ك.تض كاإل امثأكمطًاكتمتكاإلخطلأكاإلماط أك ط نكلذاوركل كتش ونكاإلا ابكف قها .ٕ

.كت ل كاإل امثأكاألمطاءكاإلةا عأككاإلتكك قعتكفوهاكاإلطاإل اتك تا غهاكفككنصكلفودشككثدمكتلطدككٖ
كككككي اكاإلنصكعط كتطككاإلل ل عأكفككشرسكأمر.

ك

َنك ُةُؤ ِنكاإلَمضاَرِةكاإلَ َةرو ِأكاإلِعراَقكِ  اشيكاإلّرافَشْون، اإلراِفشاِنكيلاككَيّل كاإلُعَطلاءُكك كاإلُلْهَتل ُّ
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

كَوُؤمكاإليُّه لك اإلِ شواَن،ك َوْاَعُشكاإل  اَلك، َو  ُبكاإلهضاَبك ِش َطُأك اإلُفراُتك خانكاإلعراقكُّك
ككككككككُيْؤَششٍككككككككككككككككككككككككككككَلُؤ نَت ُككككككككككككككككككككككك

و شكفوها َِ .كوت  ُلكفككغا اِتهاكُي ءَشٍشك بلُشكَيعاَشٍةك كك َطعاَلُ كفهككَل  نَت ُك  اإلّامار ،كَ 
كِلْنكأم اريا.كولضكككة ارياك وناُمكفككُخه ِ ك  اإِلهاكفونَمُتكُفؤ َي ُكفوْاَنُ كِيهاَلُ كِلْنكأ

كُفؤاَشُةكككككككككككككككككككِِ ُرْؤوِأككككككككككككككككككككفو ْشُؤياكككككككككككككككككككككلْطُؤياككككككككك
ك

 راِ مِتهاككككف ءاشةناِنهاك،ك ك ِككك ُر وأِك انكُولت َ كَعْوَنْوِ ككِكككفوْ شءياكاإلَ ْهَ ُأك اإليُّر رُككلطُ هاأو الاك
كاهللكُيْ ماَن ُك أّ َلكمضاراِتككَقْشكَع  َضكِ هاكآَشَمكعنكِفْرَش ِيِ كاإللفل ِشكإلُوَؤي سك. خمن 

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك نككآَشمك.
ككككككككك-القطعة الخارجية :

 اإلتط وأكككككفوْ شُؤيدالنكاإلتل  كككَلُؤ نَت ُكعنشلاكو يبكاإلماجكإإل ك وتكاهللكُومضرككككككككككك
كك اإلُيْؤَششٍكككُفؤاَشةُك وت كاإلعتوقكولتط كك ُرْؤوأِك اإلتخ وركهللكي مان ك تعاإل كعنشلاكوخملكعونوأك

كك.اإل ه أك اإلير ركًكلْطُؤياكفوع شك نفس
ك-ككٖٔك-

 (4ممحق)
 تصويب األخطاء اإلمالئية لممجموعة التجريبية الثالثة )التصويب االستباري(

كك
كككككك:التمميـة

َنك ُةددُؤ ِنكاإلَمضدداَرِةكاإلَ َةددرو ِأكاإلِعددراَقك ِدد اشيكاإلّرافددَشْوِنك، اإلراِفددشاِنكيلدداكككككككك َيددّل كاإلُعَطلدداُءكاإلُلْهَتلدد ُّ
َوددددددُؤمكاإليُّددددده لك اإلِ شودددددداَنك،ك َوْادددددَعُشكاإل  دددددداَلك، َو ددددد ُبكاإلهضدددددداَبك ِش طَدددددُأك اإلفُدددددراُتك خددددددانكاإلعراقدددددكُّك

و شكفوهددا َِ َلُؤ نتَددُ ك َطعاَلددُ كفهددكك ددبلُشكَيددعاَشٍةك ُيددْؤَشٍشك.كوت دد ُلكفددككغا اِتهدداكفوْاددَنُ ك  اإلّاددمار ،َ 
لْطُؤيدداًكككِيددهاَلُ كِلددْنكأةدد ارياك وندداُمكفددككُخهدد ِ ك  اإِلهدداكفونَمددُتكُفؤ َيددُ ككِلددْنكأم اريددا.كولضددككأو الددا



كاهللكُيدْ ماَنُ كقَد ْشكاإلَ ْهَ ُأك اإليُّر ُر،كفوْ دشُؤياك دانكُولت دَ كَعْوَنْودِ كِك ُرْؤودِأككِ ناِنهداك، فُدؤاَشُةكك راِ مِتها. خدمن 
 َع  َضكِ هاكآَشَمكعنكِفْرَش ِيِ كاإللفل ِشك،كإلُوَؤي سكأّ َلكمضاراِتك نككآَشم

ك

 -: التصـــويب 
كركاإللبل وأكمارجكاإلا ك.اممتكاإل امثأكاإلشفات.كٔ
ك.تض كاإل امثأكمطًاكتمتكاإلخطلأكاإلماط أك ط نكلذاوركل كتش ونككاإلا ابكف قهاك.ٕ
.كتططددبكاإل امثدددأكلدددنكاإلطاإل دددأكأعدداشةكختا دددأكاإلخطلدددأكاإلماط دددأك ةددخطهاكاإلادددمومكملدددسكلدددراتكالنكٖ

خيابكلهارةكاإلختا أكاإلامومأ. كاإلتخراركوياعشكعط كتث وتكاإللاشةك ا 
ك

َنك ُةدددُؤ ِنكاإلَمضددداَرِةكاإلَ َةدددرو ِأكاإلِعدددراَقك ِددد اشيكاإلّرافدددَشْوِنك، اإلراِفدددشاِنكيلددداكِش طَدددُأكَيددّل كاإلُعَطلددداك ُءكاإلُلْهَتلددد ُّ
كَوُؤمكاإليُّه لك اإلِ شواَنك، َوْاَعُشك  اإلُفراُتك خانكاإلعراقكُّك

كَلُؤ نَت ُكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
و ددشكفوهددااإل  دداَل، َو  ُبكاإلهضدداَبك اإلّاددم َِ  َطعاَلددُ كفهددكك ددبلُشكَيددعاَشٍةك ُيددْؤَشٍشك.ككَل  نتَدد ُك ار ك،كَ 

كوت  ُلكفككغا اِتهاكفوْاَنُ كِيهاَلُ كِلْنكأة ارياك وناُمكفككُخه ِ ك  اإِلهاك
كلْطُؤياكككككككككككككككككككفوْ شُؤياَيُ كككككككككككككككككككككككككككككُفؤ كككككككككك

 دددددانكُولت دددددَ ككفوْ دددددشءيااإلَ ْهَ دددددُأك اإليُّدددددر ُر،ككلْط ءيدددددايدددددا.كولضدددددككأو الددددداكِلدددددْنكأم اركككُفم َيددددد ُكفونَمدددددُتكك
كاهللكُيْ ماَنُ كَقْشكَع  َضكِ هاكآَشَمكعنكِفْرَش ِيدِ كاإللفلد ِشكُةكك راِ مِتهاكَعْوَنْوِ كِك ُرْؤوِأككِ ناِنهاك، ُفؤاشَك . خمن 

ك،كإلُوَؤي سكأّ َلكمضاراِتك نككآَشمك.
ك
ك
ك

ك
ك-كٕٖك-ك

 ( 5 ممحق )

 ك االختبار البعدي بصورتو النيائية
 

 -انسؤال األول:ضع خظ  ذحد انكهًح انرً ذًثم اإلجاتح انصحٍحح نهفقزاخ اَذٍح:
 

ك. قال انشاعز : الحد ــــــــــــــــ انحزاِب     ذهًع تٍٍ انزواتً  .1
ك،كر ؤسك،كر  س،كر ءسك(ك.كرؤوس )
ك

ك.كدددددددكلرآةكامو ك.ٕ
كإلل  لن،كاإلل  لنك(ك.،اكالمؤمن )اإلل ءلنك،

ك



ك.ك بلشناكددددددكاا ك.ٖ
ك،كي أياك،كي آياك(ك.كىوائيا )كي اءياك،

ك

ك.لنكمفركدددددددكالمو ك ق كفو ك.ٗ
ك،ك مرًاك، اءرًاك، ؤرًاك(.كبئراً  )

ك

ك.أمتككيرنككددددددك.ك٘
ك،كل و ءيا(ك. مجيؤىا )ل ومياك،ك ل و هاك،

ك

ك.إلطعراقكددددددكعظومك.ٙ
كتاأروخك(ك.ك،كتأريخ ،)ت اروخك،كتاءروخك

ك

كاإلليطمكدددددددكيبللكرلضانك.ٚ ك.كُير 
ك،كر أوأك،كر  وأك(. رؤية )ر ءوأك،

ك

ك.كملكاإلمخومكدددددددك.كٛ
ك،اإلليا طأك،كاإللياءإلأك،كاإلليآإلأك(.ككالمسألة)

ك

ك.دددددددددكاإلخافركلنكرملأكر  ك.ٜ
ك(.كيئس )ومسك،كواءسك،كوا سك،

ك.كض كوشككعط كفلككعنشلاكدددددك.ٓٔ
ك،كتتثاؤبك،كتتثا بك(ك.كتتثاءب تثمبكك،)ت

ك
كك

ك.ايتطمكاإللتفل نكددددددك.ٔٔ
ك(ك.كالمكافأت اإللخافاءتك،كاإللخاف اتك،ك،اإللخافا ات)
ك

ك.كاإلمنياءكةاعرةكدددددددكايلهاك.ٕٔ
كتاءإلقك،كت اإلقك(ك.ك، تألق ،)تا طقك

ك-ٖٖ-
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كراءمتهاك،رآمتهاك(ك.كرائحتيا ،)رأمتهاك،ك
ك

ك.االلمككتتفامركددددددددك.ٗٔ
ك،ل اثرياك،كلا ثرياكك،لا اثرياكك(.كمآثرىا)ك

ك

ك.كاإلليطمكدددددددكرمومك.٘ٔ
ك،كف  اشةك(.فؤاده ،ككف أشةك)ف ءاشةك،

 



 أكممي الفراغات اآلتية بما يناسبيا : السؤال الثاني :
ك.كاكنكأق  كاإلمرخاتكيككددددددددددك.ٔ
كددددددددد.(كيككدقراءة .كاإلهلكةكفككخطلأك)ٕ
كاإلهلكةكاإللت يطأكلري لأكعط كاإلواءكالنكمرخأكاإلهلكةكيككدددددك.)سئمت (.كفككخطلأكٖ
كأق  كلنكددددددددد.كالضم.كانكمرخأكٗ
ك.كانكمرخأكددددددكتنايبكمر كاإللشكاإلواء.٘
ك(كلري لأكعط كدددددددد.يؤتي).كقالكتعاإل ك)وؤتككاإلمخلأكلنكوةاء(كاإلهلكةكفككخطلأٙ
ك(عط كدددددددك.لئيم) فككخطلأ.كريلتكاإلهلكةكٚ
ك(كدددددددد.كيأخذ.كتيل كاإلهلكةكفككخطلأك)ٛ
ك(ك قعتكاإلهلكةك عشكمر كاإللشكاإل ا ك خانتكددددددددد.موبوءة).كفككخطلأكٜ

كيككددددددد.كمؤونة.كانكمرخأكاإلهلكةكاإللت يطكفككخطلأكٓٔ
ك.كعنشكختا أكاإلهلكةكو بكانكنبلمظكمرختهاك مرخأكاإلمر كاإل يكددددددد.ٔٔ
ك.كتختبكاإلهلكةكاإللت يطأكلفرشةكعط كاإليطركددددددددكإلطلاعشةكاألاطوأك.ٕٔ
ك.كتخ نكاإلهلكةكلفت مأك عشكمر كامومكياخنكلثلكخطلأكدددددددد.ٖٔ
ك(ك اءتكدددددددك عشكخيرك.مئين.كاإلهلكةكفككخطلأك)ٗٔ
ك(ك اءتكلفت مأك عشكمر كددددددك.تتألم.كاإلهلكةكفككخطلأك)٘ٔ
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   (6)انًهحق 

 االخرثار انرحصٍهً انثعذيدرجاخ طانثاخ يجًىعاخ انثحس انثالز فً 

 انًجًىعح انرجزٌثٍح انثانثح انًجًىعح انرجزٌثٍح انثاٍَح انًجًىعح انرجزٌثٍح األونى

 انذرجح خ انذرجح خ انذرجح خ

1. 25 1. 18 1. 17 

2. 27 2. 15 2. 15 

3. 24 3. 19 3. 18 

4. 23 4. 12 4. 12 

5. 21 5. 15 5. 13 

6. 24 6. 11 6. 11 

7. 23 7. 14 7. 14 



8. 27 8. 16 8. 17 

9. 19 9. 18 9. 18 

11. 28 11. 16 11. 17 

11. 23 11. 21 11. 15 

12. 22 12. 15 12. 12 

13. 22 13. 14 13. 21 

14. 26 14. 21 14. 16 

15. 24 15. 17 15. 19 

16. 25 16. 21 16. 11 

17. 23 17. 11 17. 17 

18. 21 18. 19 18. 14 

19. 31 19. 21 19. 18 

21. 29 21. 19 21. 11 

21. 18 21. 16 21. 11 

22. 26 22. 18 22. 12 

23. 23 23. 17 23. 15 

24. 26 24. 15 24. 15 

25. 27 25. 15 25. 12 

26. 24 26. 14 26. 14 

27. 21 27. 11 27. 11 

28. 21 28. 14 28. 13 

29. 22 29. 17 29. 12 

31. 19 31. 12   

31. 25 31. 17   

32. 22 32. 11   

        

 416 انًجًــــــىع / 516 انًجًـــــىع /  758 انًجًــــىع    /
 29عذد أفزاد انعٍُح /            32عذد أفزاد انعٍُح /              32عذد أفزاد انعٍُح /           

 14ر41انًرىسظ انحساتً /  15ر81انًرىسظ انحساتً /   23ر53/ نًرىسظ انحساتً ا

  2ر86االَحزاف انًعٍاري /  3ر11االَحزاف انًعٍاري/ 3ر12االَحزاف انًعٍاري /

 1ر69/انرثاٌــــــٍ          1ر76انرثـــــاٌٍ    /  1ر73انرثـــــاٌٍ   /  
   

- 35 - 


